PTU IN TOUR „BESKIDY”
ul. Warszawska 1

43-300 Bielsko-Biała tel. 33/ 812-35-67 lub 603 636 533

www.beskidtravel.com

biuro@beskidtravel.com

2021 rok
Puszysty biały śnieg, mróz a do tego słońce...zima to piękna, wyjątkowa pora
roku - i takim powinien być również Państwa urlop. Udany zimowy wypoczynek
gwarantuje nie tylko obecność śniegu lecz także wybór odpowiedniego miejsca jakim
jest WISŁA OŚRODEK WCZASOWY „ZIELONY STOK”.
Ośrodek Wczasowy „ZIELONY STOK”
STOK” – położony na stoku Partecznik w pobliżu wyciągów
narciarskich oraz malowniczych szlaków turystycznych.
turystycznych. Do dyspozycji gości 165 miejsc w pokojach
2 i 4(2+2)-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wszystkie pokoje z balkonem, kawiarnia,
jadalnia, sala konferencyjna (70 miejsc), sala TV-SAT, jacuzzi, siłownia, bilard, ping-pong,
parking.
Wisła – zwana perłą Beskidów położona jest 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 latem, jak i zimą – na turystów i
sportowców czeka tu zawsze dużo atrakcji: wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, trasy rowerowe oraz wiele
imprez kulturalnych i sportowych.

SPORT I REKREACJA- na terenie Wisły czynne : baseny, wypożyczalnie sprzętu sportowego; narty ,
deski snowbordowe , kaski.
kaski.
wyciągi narciarskie(orczyk.)
narciarskie(orczyk.) – Jawornik Soszów (1218m), Jawornik – Kiczora (780m), Jarzębata (315m),
Nowa Osada (950m), Malinka-Cienków (894m), Głębce-Kozińce (800m), Łabajów-Kiczory (800m), Łabajów
Stożek (700m)Kamienny (300m) orczyk.ok.500 m od O.W.
O.W.””Storczyk”
Storczyk”, Partecznik (500m) orczyk.dwuos.
ok.500m od OW „Zielony STok””, nowy wyciąg na Skolnite w centrum Wisły.
ZABYTKI : Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego , Chałupa "U Niedźwiedzia", Zameczek Myśliwski
Habsburgów z 1897 roku, skocznia im. Adama Małysza, Galeria Trofeów Adama Małysza, Muzeum
Narciarstwa , Zamek Prezydenta RP, wodospad na Wisełce, Kino, Dom Kultury, Amfiteatr w Parku
Zdrojowym.

TERMIN ; 15.01.2021 – 17.01.2021
KOSZT : 395,00zł/os.
Świadczenia zawarte w cenie:





zakwaterowanie w pokojach 2 os. i studiach 4(2+2) z łazienką
wyżywienie 3 x dziennie /śniadanie bufet , obiad i kolacja serwowana do stolika/
biesiada przy muzyce
podatek VAT
Za dodatkowa opłatą ;

Możliwość skorzystania z krytych pływalni; w Ośr..Sport. „START” lub w Hotelu
„GOŁĘBIEWSKI” Wodny Park „TROPIKANA” koszt 40,00 zł za 1,5 ha

Kulig Wisła – Jurzyków- Oaza lub Doliną Czarnej Wisełki – 30,00 - 40,00 zł/os.
Na stokach istnieje możliwość opieki instruktora narciarskiego za dodatkową opłatą.
ZAPRASZAMY

