PTU INTOUR „BESKIDY”
43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 1 33/ 8123567

O.W.„ZIELONY STOK”43-460 Wisła, ul. Górnośląska 3

I/ TURNUS ŚWIĄTECZNY ;
22.12.2020- 27.12.2020 r.
II/ TURNUS SYLWESTROWY ; 29.12.2020 – 03.01.2021 r.
III/ TURNUS ŚWIĄTECZNO-SYLWESTROWY; 23.12.2020 – 02.01.2021 r.

Wisła – zwana perłą Beskidów położona w środku Beskidu Śląskiego na poziomie ok. 431 m npm w dolinie
rzeki Wisły. Otoczona jest szczytami Czantorii, Stożka, Równicy, Trzech kopców. Piękne położenie i
wspaniałe warunki sprawiły, że Wisła jest jedną z najbardziej popularnych miejscowości wypoczynkowych
w południowej Polsce. Jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno zimą jak i latem – na turystów i
sportowców czeka tu zawsze dużo atrakcji : wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, trasy rowerowe oraz
wiele imprez kulturalno-sportowych.

WYPOCZYNEK:
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „ZIELONY STOK” – położony w centrum Wisły na stoku
Partecznika w pobliżu malowniczych szlaków turystycznych i wyciągów narciarskich.
Do dyspozycji gości 165 miejsc w pokojach 2-os. i studiach 4/2+2/-osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym, TV i balkonem oraz 4-os. Apartamentach.
Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, sala konferencyjna (70 miejsc), sala TV-SAT, siłownia,
jacuzzi, ping-pong, bilard, gra – piłkarzyki, parking.

I/Turnus świąteczny ; KOSZT POBYTU ; – 625,00 zł – osoba dorosła
- 500,00
500,00 zł/ dzieci od 3-ch do 12 lat
Koszt obejmuje; 5 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, uroczystą kolację wigilijną,
bogate menu smacznych, tradycyjnych potraw świątecznych , wspólne śpiewanie kolęd, podatek VAT
Świadczenia rozpoczynają się obiadem a kończą śniadaniem.
II/ Turnus sylwestrowy; KOSZT POBYTU : – 690,00 zł – osoba dorosła
450,00
450,00 zł/dzieci do lat 12 bez balu
Koszt obejmuje; 5 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, podatek VAT, bal sylwestrowy
przy muzyce i menu ; przystawki, deser, ciepłe dania, zimna płyta, ciepłe i zimne napoje,
1 szampan na 4 osoby.
III/turnus świąteczno-sylwestrowy; – 1.315,00 zł/ os. dor.
Koszt obejmuje; 10 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, uroczysta kolacje wigilijną, bal
sylwestrowy.
Alkohol we własnym zakresie możliwość zakupu w kawiarni ośrodka.
Świadczenia rozpoczynają się kolacją a kończą obiadem
Zapewniamy wspaniałą domową kuchnię
W czasie pobytu dla chętnych kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek koszt 35,00 zł/os.
Na miejscu płatna opłata klimatyczna 2,00
2,00 /dzień os. Dorosła, 1,00 zł /dzień dzieci , młodzież i
emeryci
Z A P R A S Z A M Y
MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA POBYTÓW – koszt osobodnia 95,00
95,00 zł

