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

O.W.O.W.„ZIELONY STOK”„ZIELONY STOK”43-46043-460  Wisła,Wisła,  ul.ul.  GórnośląskaGórnośląska  33

I/I/            TURNUSTURNUS          ŚWIĄTECZNYŚWIĄTECZNY          ;;                22.12.2020-22.12.2020-          27.12.2020 r.27.12.2020 r.    
II/II/          TURNUSTURNUS          SYLWESTROWYSYLWESTROWY          ;;     29 29    .12.2020 .12.2020     – –     03.01.2021 r.03.01.2021 r.    
IIII/II/              TURNUSTURNUS          ŚWIĄTECZNO-SYLWESTROWY;ŚWIĄTECZNO-SYLWESTROWY;          23.12.2020 23.12.2020     – –     02.01.2021 r.02.01.2021 r.    
WisłaWisła –  – zwanazwana  perłąperłą  BeskidówBeskidów  położonapołożona  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  zimązimą  jakjak  ii  latemlatem –  – nana  turystówturystów  ii  
sportowcówsportowców  czekaczeka  tutu  zawszezawsze  dużodużo  atrakcjiatrakcji  ::  wyciągiwyciągi  narciarskie,narciarskie,  szlakiszlaki  turystyczne,turystyczne,  trasytrasy  rowerowerowerowe  orazoraz
wielewiele  imprezimprez  kulturalno-sportowych.kulturalno-sportowych.
WYPOCZYNEK:WYPOCZYNEK:
OśrodekOśrodek  Wypoczynkowo-RehabilitacyjnyWypoczynkowo-Rehabilitacyjny „ZIELONY STOK” – „ZIELONY STOK” –  położonypołożony w centrum Wisły  w centrum Wisły nana  stokustoku  
PartecznikaPartecznika  ww  pobliżupobliżu  malowniczychmalowniczych  szlakówszlaków  turystycznychturystycznych  ii  wyciągów narciarskich.wyciągów narciarskich.
DoDo  dyspozycjidyspozycji  gościgości  165165  miejscmiejsc  ww  pokojachpokojach  2-os.2-os.  ii  studiachstudiach  4/2+2/-osobowych4/2+2/-osobowych  zz  pełnympełnym  węzłemwęzłem  
sanitarnym,sanitarnym,  TVTV    ii    balkonem oraz 4-os. Apartamentach. balkonem oraz 4-os. Apartamentach. 
Do dyspozycji gości:Do dyspozycji gości:  kawiarnia,kawiarnia,  jadalnia,jadalnia,  salasala  konferencyjnakonferencyjna  (70(70  miejsc),miejsc),  salasala  TV-SAT,TV-SAT, siłownia,  siłownia, 
jacuzzi, jacuzzi, ping-pong,ping-pong,    bilard,bilard,  gragra –  – piłkarzyki,piłkarzyki,  parking.parking.

I/TurnusI/Turnus          świątecznyświąteczny          ;;          KOSZTKOSZT          POBYTUPOBYTU          ;;          – 625,00 zł – osoba dorosła– 625,00 zł – osoba dorosła
                    -- 500 500,00,00  zł/zł/  dziecidzieci  od 3-ch   od 3-ch dodo  1212  latlat

      KosztKoszt  oobejmuje;bejmuje; 5  5 noclegów,noclegów,  wyżywieniewyżywienie  33  xx  dziennie,dziennie,  uroczystąuroczystą  kolacjękolację  wigilijną,wigilijną,  
     bogate menu  smacznych, tradycyjnych potraw świątecznych , wspólne śpiewanie kolęd,       bogate menu  smacznych, tradycyjnych potraw świątecznych , wspólne śpiewanie kolęd,  podatekpodatek  VATVAT  
ŚwiadczeniaŚwiadczenia  rozpoczynająrozpoczynają  sięsię obiadem  obiadem aa  kończąkończą śniadaniem. śniadaniem.

II/II/          TurnusTurnus          sylwestrowy;sylwestrowy;          KOSZTKOSZT          POBYTUPOBYTU     : :     –  – 690,00 zł – osoba dorosła690,00 zł – osoba dorosła
                                                                              45                          450,000,00  zł/dziecizł/dzieci  dodo  latlat  1212  bezbez  balubalu
              KosztKoszt  obejmuje;obejmuje; 5  5 noclegów,noclegów,  wyżywieniewyżywienie  33  xx  dziennie,dziennie,  podatekpodatek  VAT,VAT,    balbal  sylwestrowysylwestrowy            
              przyprzy  muzycemuzyce  ii  menumenu  ;;  przystawki,przystawki,  deser,deser,  ciepłeciepłe  dania,dania,  zimnazimna  płyta,płyta,  ciepłeciepłe  ii    zimnezimne  napoje,napoje,          
          11  szampanszampan  nana  44  osoby.osoby.
III/turnusIII/turnus          świąteczno-sylwestrowy;świąteczno-sylwestrowy;            – 1.315,00 zł/ os. dor.– 1.315,00 zł/ os. dor.    
            KosztKoszt  obejmuje;obejmuje;  1010  noclegów,noclegów,  wyżywieniewyżywienie  33  xx  dziennie,dziennie,  uroczystauroczysta  kolacjekolacje  wigilijną,wigilijną,  balbal
            sylwestrowy.sylwestrowy.

AlkoholAlkohol  wewe  własnymwłasnym  zakresiezakresie  możliwośćmożliwość  zakupuzakupu  ww  kawiarnikawiarni  ośrodka.ośrodka.       

ŚwiadczeniaŚwiadczenia  rozpoczynająrozpoczynają  sięsię  kolacjąkolacją  aa  kończąkończą  obiademobiadem
  ZapewniamyZapewniamy    wspaniałąwspaniałą  domowądomową  kuchniękuchnię

WW  czasieczasie  pobytupobytu  dladla  chętnychchętnych  kuligkulig zz  ogniskiemogniskiem  ii  pieczeniempieczeniem  kiełbasekkiełbasek kosztkoszt  35,0035,00  zł/os.zł/os.   
NaNa  miejscumiejscu  płatnapłatna  opłataopłata  klimatycznaklimatyczna 2 2,00,00  /dzień/dzień  os.os.  Dorosła,Dorosła,  1,001,00  złzł  /dzień/dzień  dziecidzieci ,,  młodzieżmłodzież  ii  
emeryciemeryci            ZZ  AA  PP  RR  AA  SS  ZZ  AA  MM  YY

MOŻLIWOŚĆMOŻLIWOŚĆ  WYDŁUŻENIAWYDŁUŻENIA  POBYTÓWPOBYTÓW –  – kosztkoszt  osobodniaosobodnia 9 95,005,00  złzł


