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                             FERIE ZIMOWE  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FERIE ZIMOWE  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

                OWOW.. „ZIELONY STOK”  „ZIELONY STOK” --  WISŁAWISŁA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Zielony STOKOśrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Zielony STOK” –” –  położonypołożony  nana  stokustoku  PartecznikaPartecznika  ww  pobliżupobliżu  
wyciągówwyciągów  narciarskichnarciarskich  orazoraz  malowniczychmalowniczych  szlakówszlaków  turystycznychturystycznych..  DoDo  dyspozycjidyspozycji  175175  miejscmiejsc  ww  pokojachpokojach  
2-os. i studiach 42-os. i studiach 4  /2+2/-osobowych/2+2/-osobowych  z pełnymz pełnym  węzłemwęzłem  sanitarnym,sanitarnym, TV i  TV i zz  balkonem. Do dyspozycji; balkonem. Do dyspozycji; 
kawiarnia,kawiarnia,  jadalnia,jadalnia,  salasala  konferencyjnakonferencyjna  (70(70  miejsc),miejsc),  salasala  TV-SAT,TV-SAT,  sauna,sauna,    ping-pong,ping-pong,    bilard,bilard,  siłownia,siłownia,  
jacuzzi,jacuzzi,  gragra –  – piłkarzyki,piłkarzyki,    parking.parking.  
SPORTSPORT          II          REKREACJAREKREACJA    --    nana  terenieterenie  WisłyWisły  czynneczynne  ::  baseny,baseny,  kortykorty  tenisowe,tenisowe,  wypożyczalniawypożyczalnia  sprzętusprzętu  
sportowego,sportowego,
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,orczyk,  PartecznikPartecznik    orczyk.dwuos.orczyk.dwuos.  ok.500mok.500m  odod O O.W..W.””STORCZYKSTORCZYK”, nowy ”, nowy 
wyciąg na Skolnity w Centrum Wisły.wyciąg na Skolnity w Centrum Wisły.
KULTURA:KULTURA:  MuzeumMuzeum  BeskidzkieBeskidzkie  im.im.  A.A.  PodżorskiegoPodżorskiego  ,,  Kino,Kino,  DomDom  Kultury,Kultury,  Biblioteka,Biblioteka,  AmfiteatrAmfiteatr  ww  ParkuParku  
Zdrojowym.Zdrojowym.
TERMINTERMIN:: DO UZGODNIENIA DO UZGODNIENIA

CENACENA  OSOBODNIAOSOBODNIA  ;;8585,00,00  zł/os.zł/os.  zz  możliwościąmożliwością  negocjacjinegocjacji
obejmuje:obejmuje:

 ZakwaterowanieZakwaterowanie w pok. 2-os. i   w pok. 2-os. i  studiachstudiach  4(2+2)4(2+2) os. z pełnym węzłem sanitarnym os. z pełnym węzłem sanitarnym

 wyżywieniewyżywienie  44  xx  dzienniedziennie  /śniadanie,/śniadanie,  obiad,obiad,  podwieczorek,podwieczorek,  kolacja/kolacja/

 zakwaterowaniezakwaterowanie  ii  wyżywieniewyżywienie  opiekiopieki  pedagogicznejpedagogicznej    11  nana  1515  uczestnikówuczestników gratis gratis

 dyskoteki,dyskoteki,  

 korzystaniekorzystanie  zz  siłownisiłowni

 ogniskoognisko  zz  pieczeniempieczeniem  kiełbasekkiełbasek

MożliwośćMożliwość  organizowaniaorganizowania    wycieczekwycieczek –  – dodatkowododatkowo  płatne;płatne;

 wycieczkawycieczka  dodo  KoniakówKoniaków –  – IstebnaIstebna  /zwiedzanie/zwiedzanie  MuzeumMuzeum  Regionalne,Regionalne,  ChałupaChałupa  góralskagóralska  zz  18631863  r.,r.,  KościółKościół
zz  XIIIXIII  w.,w.,  WarsztatWarsztat  malarzamalarza  ii  grafikagrafika  JanaJana  Wałacha,Wałacha,  MuzeumMuzeum  Koronkarstwa,Koronkarstwa,  GaleriaGaleria  SztukiSztuki  TaduszaTadusza  
Ruckiego,Ruckiego,  WystawaWystawa  rzeźbyrzeźby  ludowejludowej  KamieniarzówKamieniarzów    (koszt(koszt  autokaruautokaru  ok.400,00ok.400,00  zł)zł)  lublub  innainna  dodo  
uzgodnienia.uzgodnienia.

 KuligKulig    WisłaWisła –  – JurzykówJurzyków –  – OazaOaza    --  25,0025,00  zł/os.zł/os.

 WyjściaWyjścia  nana  krytykryty  basenbasen  /wstęp/wstęp – 10  – 10 zł/os.zł/os.
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 MożliwośćMożliwość  naukinauki  jazdyjazdy  nana  nartachnartach  kosztkoszt  instruktorainstruktora  250,00250,00  zł/1zł/1  dzieńdzień                                                                                    
wypożyczeniewypożyczenie  sprzętusprzętu  narciarskiegonarciarskiego  ::

 narty,narty,  buty,buty,  kijki,kijki, –  – 20,0020,00  zł/zł/dzieńdzień

 kaskkask –  – 2,002,00  zł/dzieńzł/dzień  

 kamizelkakamizelka  odblaskowaodblaskowa  -gratis-gratis   ZAPRASZAMYZAPRASZAMY  
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