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       ATRAKCJE W OKOLICY:

� Mieszanie owiec na Cieńkowie, Tydzień Kultury Beskidzkiej,
Beskidzki Piknik „Wiślaczek Country”

� Letni Puchar kontynentalny, Mistrzostwa Świata Drwali,
Amatorski Puchar Tenisowy

� Muzeum Beskidzkie, Zamek Prezydenta RP, kościół
Ewangelicko-Augsburski, pałacyk myśliwski Habsburgów,
enklawa starego budownictwa drewnianego

� Muzeum poświęcone Adamowi Małyszowi, 
� Liczne szlaki piesze i rowerowe Beskidu Śląskiego,

rodzinny szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską
– informacje na www.cienkownarty.pl

GÓRY

Hotel*** Ogrodzisko  
Hotel położony na malowniczym stoku Cieńkowa (720 m n.p.m) 
nad potokiem Malinka. Doskonałą atrakcją hotelu jest wyjazd koleją 
linową na Cieńków i spacer „Pętlą Cieńkowską”.

WISŁA
Wisła – klimatyczna miejscowość, położona w dolinie rzeki Wisły 
w Beskidzie Śląskim, otoczona pasmami górskimi Stożka, Czantorii 
i Baraniej Góry. Swą popularność niewątpliwie zawdzięcza 
mistrzowi świata w skokach narciarskich - Adamowi Małyszowi.

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl

Osoba dorosła /Dziecko > 14 latTerminy

Sezon A
7 dniowy turnus
23.06 – 25.08.2018

FB / 840 zł
HB / 730 zł

Sezon B
7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

FB / 770 zł
HB / 660 zł

Sezon C
7 dniowy turnus
07.04 – 26.05.2018
29.09 – 27.10.2018

FB / 730 zł
HB / 620 zł

                   Cena zawiera:

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet) + obiad

+ kolacja (bufet).
• HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%

od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-14 lat na dostawce / wspólnym spaniu w atrakcyjnej cenie:

FB 350 zł / 7 dni, HB 280 zł / 7 dni.
• Przy zakwaterowaniu w budynku „Szalbotówka” zniżka 25%.
• Pokoje na IV piętrze – zniżka 10 zł / osoba / doba.
• Polecamy Bistro Cieńkowskie przy Kolei Linowej Cieńków.
• Więcej informacji – str. 4-5.

Turnusy tematyczne – str. 10-11, Konferencje i szkolenia - str. 16-17,
Oferta dla Seniora - str. 18-19. 

OBIEKT (133 miejsca):
• Hotel całoroczny, pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, pokoje typu studio

(2+2, 2+2+1), apartament dwupoziomowy dla 3-4 osób, pokoje
po remoncie – grudzień 2015 r.

� Budynek „Szalbotówka” dysponuje 20 miejscami w pokojach
2 i 3- osobowych, w standardzie turystycznym

� Mini SPA – sauna, infrared, jacuzzi
• Plac zabaw dla dzieci
• Bilard, tenis stołowy
• Zadaszone miejsce na ognisko lub grilla
• Siłownia zewnętrzna
• Możliwość wypożyczenia roweru oraz kijków do nordic walking,

zakup biletów na Pętlę Cieńkowską
• Restauracja, winda, WiFi
• Parking, niestrzeżony, monitorowany, płatny 10 zł/doba


