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Serdecznie zapraszamy do spędzenia                  Serdecznie zapraszamy do spędzenia                  

tradycyjnych Świąt Wielkanocnych w WIŚLE tradycyjnych Świąt Wielkanocnych w WIŚLE 
Wyśmienite,Wyśmienite,  tradycyjnetradycyjne  jedzenie,jedzenie,  rodzinnarodzinna  
atmosferaatmosfera  pozwoląpozwolą  PaństwuPaństwu  wyjątkowowyjątkowo  przeżyćprzeżyć  tenten  
świątecznyświąteczny  czas.czas.     
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.
ZAKWATEROWANIE;ZAKWATEROWANIE;

OWR „ZIELONY STOK” OWR „ZIELONY STOK” ––  położonypołożony w centrum Wisły  w centrum Wisły nana  stokustoku  ww  pobliżupobliżu  wyciągówwyciągów  narciarskichnarciarskich  orazoraz  
malowniczychmalowniczych  szlakówszlaków  turystycznychturystycznych..  
DoDo  dyspozycjidyspozycji  gościgości  175175  miejscmiejsc  ww  pokojachpokojach  2-os.2-os.  ii  studiastudia  4/2+2/4/2+2/  osobowychosobowych  zz  pełnympełnym  węzłemwęzłem  sanitarnym,sanitarnym,  
TVTV    ii    balkonem,balkonem,  
kawiarnia,kawiarnia,  jadalnia,jadalnia,  karczma,karczma,  salasala  konferencyjnakonferencyjna  (70(70  miejsc),miejsc),  salasala  TV-SAT,TV-SAT,  sauna,sauna,  siłownia,siłownia, jacuzzi,   jacuzzi,  bilard,bilard,
ping-pong,ping-pong,    parking.parking.  

KOSZTKOSZT          TURNUSUTURNUSU      6  6    -DNIOWEGO-DNIOWEGO      ;;      os.dorosłaos.dorosła  -- 485 485,00,00  złzł  
                                                          dziecidzieci  odod  3-ch3-ch  dodo  1212  latlat – 380 – 380,00,00  złzł

PAKIETPAKIET          ZAWIERA;ZAWIERA;    
 55    noclegównoclegów  ww  pok.pok.  zz  łazienkąłazienką  ii  TVTV
 wyżywieniewyżywienie  33  xx  dzienniedziennie (śniadanie bufet szwedzki)  (śniadanie bufet szwedzki) 
 uroczysteuroczyste  śniadanieśniadanie  wielkanocnewielkanocne

      
ŚwiadczeniaŚwiadczenia  rozpoczynająrozpoczynają  sięsię kolacją a  kolacją a kończąkończą  obiadem  obiadem
MożliwośćMożliwość  przedłużeniaprzedłużenia  pobytupobytu  kosztkoszt  osobodniaosobodnia  80  80,00,00  złzł
   Możliwość relaksu  w Strefie Wellness (siłownia,  sauna, jacuzzi) – dodatkowo płatne Możliwość relaksu  w Strefie Wellness (siłownia,  sauna, jacuzzi) – dodatkowo płatne

NaNa  miejscumiejscu  ww  ośrodkuośrodku  płatnapłatna  --    opłataopłata  miejscowamiejscowa  ;; 2 2,00,00  zł/dzieńzł/dzień  os.doros.dor  ,,  emeryciemeryci  1.001.00  zł/dzień.zł/dzień.
  

    ZAPRASZAMYZAPRASZAMY                          

Kontakt;BESKIDY  SP. Z O.O.  43-300 Bielsko-Biała    ul. Warszawska1  tel .33/812-35-67,  33/812-58-44
e-mail  biuro@beskidtravel.com          www.beskidtravel.com

mailto:biuro@beskidtravel.com

