
BESKIDY Sp. z o.o.
ul. Warszawska 1    43-300 Bielsko-Biała   tel. 33/ 812 35 67

OWR „ZIELONY STOK”,  43-460 Wisła, ul. Górnośląska 3  
____________________________________________________________________________________    

    PuszystyPuszysty  białybiały  śnieg,śnieg,  mrózmróz  aa  dodo  tegotego  słońce...zimasłońce...zima  toto  piękna,piękna,  wyjątkowawyjątkowa  porapora  rokuroku  --  ii  takimtakim  powinienpowinien  byćbyć  równieżrównież  PaństwaPaństwa
urlop.urlop.  UdanyUdany  zimowyzimowy  wypoczynekwypoczynek  gwarantujegwarantuje  nienie  tylkotylko  obecnośćobecność  śnieguśniegu  leczlecz  takżetakże  wybórwybór  odpowiedniegoodpowiedniego  miejscamiejsca  jakimjakim  jestjest
WISŁAWISŁA . .

OWR „ZIELONY STOKOWR „ZIELONY STOK” – ” – położony w centrum Wisły położony w centrum Wisły   nana  stokustoku    ww  pobliżupobliżu  wyciągówwyciągów  narciarskichnarciarskich  
orazoraz  malowniczychmalowniczych  szlakówszlaków  turystycznychturystycznych..  DoDo  dyspozycjidyspozycji  gościgości  175175  miejscmiejsc  ww  pokojachpokojach  2-os.2-os.    i i 
studiachstudiach  4(2+2)-osobowych4(2+2)-osobowych  zz  pełnympełnym  węzłemwęzłem  sanitarnymsanitarnym  ii  TV,TV,  wszystkiewszystkie  pokojepokoje  zz  balkonem,balkonem,  
kawiarnia,kawiarnia,  jadalnia,jadalnia,  salasala  konferencyjnakonferencyjna  (70(70  miejsc),miejsc),  salasala  TV-SAT,TV-SAT,  sauna, jacuzzi,sauna, jacuzzi,  bilard,bilard,  ping-ping-
pong,pong,    parking.parking.  
WisłaWisła –  – zwanazwana  perłąperłą  BeskidówBeskidów  położonapołożona  jestjest  ww  ŚrodkuŚrodku  BeskiduBeskidu  ŚląskiegoŚląskiego  nana  poziomiepoziomie  ok.ok.  431431  mm  npmnpm  ww  doliniedolinie  rzekirzeki
Wisły.Wisły.  OtoczonaOtoczona  jestjest  szczytamiszczytami  Czantorii,Czantorii,  Stożka,Stożka,  Równicy,Równicy,  TrzechTrzech  Kopców.Kopców.
PięknePiękne  położeniepołożenie  ii  wspaniałewspaniałe  warunkiwarunki  sprawiły,sprawiły,  żeże  WisłaWisła  jestjest  jednąjedną  zz  najbardziejnajbardziej  popularnychpopularnych  miejscowościmiejscowości  
wypoczynkowychwypoczynkowych  ww  południowejpołudniowej  Polsce.Polsce.  JestJest  miejscemmiejscem  chętniechętnie  odwiedzanymodwiedzanym  zarównozarówno  latem,latem,  jakjak  ii  zimązimą –  – nana  turystówturystów  ii
sportowcówsportowców  czekaczeka  tutu  zawszezawsze  dużodużo  atrakcji:atrakcji:  wyciągiwyciągi  narciarskie,narciarskie,  szlakiszlaki  turystyczne,turystyczne,  trasytrasy  rowerowerowerowe  orazoraz  wielewiele  
imprezimprez  kulturalnychkulturalnych  ii  sportowych.sportowych.

SPORTSPORT          II          REKREACJAREKREACJA    --    nana  terenieterenie  WisłyWisły  czynneczynne  ::  baseny,baseny,  kortykorty  tenisowe,tenisowe,  wypożyczalniawypożyczalnia  sprzętusprzętu  
sportowego;sportowego;  nartynarty  ,,  deskideski  snowbordowesnowbordowe  ,,  kaskikaski –  – kosztkoszt  odod  25,0025,00  złzł  
wyciągiwyciągi  narciarskienarciarskie(orczyk.)(orczyk.) –  – JawornikJawornik  SoszówSoszów  (1218m),(1218m),  JawornikJawornik –  – KiczoraKiczora  (780m),(780m),  JarzębataJarzębata  (315m),(315m),  
NowaNowa  OsadaOsada  (950m),(950m),  Malinka-CienkówMalinka-Cienków  (894m),(894m),  Głębce-KozińceGłębce-Kozińce  (800m),(800m),  Łabajów-KiczoryŁabajów-Kiczory  (800m),(800m),  ŁabajówŁabajów
StożekStożek  (700m)Kamienny(700m)Kamienny  (300m)(300m)  orczyk.ok.500orczyk.ok.500  mm  odod  D.W.D.W.””StorczykStorczyk””,,  PartecznikPartecznik  (500m)(500m)  orczyk.dwuos.orczyk.dwuos.  
ok.500mok.500m  odod  D.W.D.W.””STORCZYKSTORCZYK””
ZABYTKIZABYTKI          ::      MuzeumMuzeum  BeskidzkieBeskidzkie  im.im.  A.A.  PodżorskiegoPodżorskiego  ,,  Chałupa "U Niedźwiedzia",Chałupa "U Niedźwiedzia",    Zameczek Myśliwski Zameczek Myśliwski 
Habsburgów z 1897 roku, skocznia im. Adama Małysza, Galeria Trofeów Adama Małysza,Habsburgów z 1897 roku, skocznia im. Adama Małysza, Galeria Trofeów Adama Małysza,  Muzeum   Muzeum 
Narciarstwa , Zamek Prezydenta RP, wodospad na Wisełce,  Kino, Dom Kultury, Narciarstwa , Zamek Prezydenta RP, wodospad na Wisełce,  Kino, Dom Kultury, AmfiteatrAmfiteatr  ww  ParkuParku  
Zdrojowym.Zdrojowym.

          
 TERMIN;

               KOSZT (zł)
      Osoba  dorosła  (HB)

           KOSZT (zł)
 Dzieci od 3-ch do 10 lat
  ½ wyżywienia (HB)

     KOSZT (zł)
  dzieci do 3-ch lat 
     bez świadczeń

8-dniowy od 
soboty do soboty

 turnus  8-dni 
  (7 noclegów)

turnus  14-dni
 (13 noclegów)

 turnus  8-dni
 (7 noclegów)

turnus 14-dni
(13 noclegów)
   

 turnus  8-dni
 (7 noclegów)

turnus 14-dni
(13 noclegów)    

14-dniowy od 
soboty do piątku

      525.00       975.00     420.00       780.00      70,00      130,00

Świadczenia:Świadczenia:
 zakwaterowaniezakwaterowanie  ww  pok.pok.  zz  łazienkąłazienką    77  lublub  1313  noclegównoclegów
 wyżywieniewyżywienie  22  xx  dzienniedziennie  /śniadanie/śniadanie  serwowaneserwowane  dodo  stolikastolika  ++  bufetbufet  ,,    obiadokolacjaobiadokolacja  serwowana/serwowana/
 podatekpodatek  VATVAT

MożliwośćMożliwość  dokupieniadokupienia  3-go3-go  posiłkuposiłku  kosztkoszt  15,0015,00  zł/os.zł/os.
                                                  

NaNa  miejscumiejscu  ww  ośrodkuośrodku  płatnapłatna  opłataopłata  klimatycznaklimatyczna 2 2,00,00  złzł  os.os.  dorosła,dorosła,  emeryciemeryci  1,001,00  złzł

NaNa  stokachstokach  istniejeistnieje    możliwośćmożliwość  opiekiopieki  instruktorainstruktora  narciarskiegonarciarskiego  zaza  dodatkowądodatkową  opłatą.opłatą.


