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FERIE ZIMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OW. „ZIELONY STOK” - WISŁA

________________________________________________________________________________
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.

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Zielony STOK”
STOK” – położony na stoku Partecznika w pobliżu
wyciągów narciarskich oraz malowniczych szlaków turystycznych.
turystycznych. Do dyspozycji 175 miejsc w pokojach
2-os. i studiach 4 /2+2/-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV i z balkonem. Do dyspozycji;
kawiarnia, jadalnia, sala konferencyjna (70 miejsc), sala TV-SAT, sauna, ping-pong, bilard, siłownia,
jacuzzi, gra – piłkarzyki, parking.
SPORT I REKREACJA- na terenie Wisły czynne : baseny, korty tenisowe, wypożyczalnia sprzętu
sportowego,
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, Partecznik orczyk.dwuos. ok.500m od O.W.
O.W.””STORCZYK”,
STORCZYK”, nowy
wyciąg na Skolnity w Centrum Wisły.
KULTURA: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego , Kino, Dom Kultury, Biblioteka, Amfiteatr w Parku
Zdrojowym.

TERMIN: DO UZGODNIENIA

CENA OSOBODNIA ;85,00 zł/os. z możliwością negocjacji
obejmuje:








Zakwaterowanie w pok. 2-os. i studiach 4(2+2) os. z pełnym węzłem sanitarnym
wyżywienie 4 x dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/
zakwaterowanie i wyżywienie opieki pedagogicznej 1 na 15 uczestników gratis
dyskoteki,
korzystanie z siłowni
ognisko z pieczeniem kiełbasek

Możliwość organizowania wycieczek – dodatkowo płatne;





wycieczka do Koniaków – Istebna /zwiedzanie Muzeum Regionalne, Chałupa góralska z 1863 r., Kościół
z XIII w., Warsztat malarza i grafika Jana Wałacha, Muzeum Koronkarstwa, Galeria Sztuki Tadusza
Ruckiego, Wystawa rzeźby ludowej Kamieniarzów (koszt autokaru ok.400,00 zł) lub inna do
uzgodnienia.
Kulig Wisła – Jurzyków – Oaza - 25,00 zł/os.
Wyjścia na kryty basen /wstęp – 10 zł/os.
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Możliwość nauki jazdy na nartach koszt instruktora 250,00 zł/1 dzień






wypożyczenie sprzętu narciarskiego :
narty, buty, kijki, – 20,00 zł/dzień

kask – 2,00 zł/dzień
kamizelka odblaskowa -gratis

ZAPRASZAMY

