
HOTEL        OGRODZISKO
WISŁA

WISŁA
„Perła Beskidów”

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.

Hotel położony na malowniczym stoku Cieńkowa (720 m n.p.m) nad potokiem Malinka. Doskonałe
miejsce dla amatorów sportów zimowych - na terenie przyległym do hotelu znajduje
się rodzinna Stacja Narciarska Cieńków .

       ATRAKCJE W OKOLICY:

OBIEKT (133 miejsca):

� Skocznia narciarska im. A. Małysza (1000m)
� Góralski Karnawał
� Muzeum Beskidzkie, Zamek Prezydenta RP, pałacyk

myśliwski Habsburgów, muzeum poświęcone
Adamowi Małyszowi

� Liczne szlaki piesze i rowerowe Beskidu Śląskiego, rodzinny
szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską – informacje
na www.cienkownarty.pl

� 21 wyciągów narciarskich (w tym 6 krzesełkowych)
Stacja Narciarska Rodzinny Cieńków (obok hotelu) – wyciąg
krzesełkowy, wyciągi talerzykowe, przenośnik taśmowy,
karuzela Rotondo, animacje dla dzieci, punkty gastronomiczne
m.in. Bistro Cieńkowskie (pizza, makarony, pierogi), Cafe Peron
i inne regionalne. Informacje www.cienkownarty.pl (str. 39) 

• Hotel całoroczny, pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, pokoje typu studio
(2+2, 2+2+1), apartament dwupoziomowy dla 3-4 osób

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

� Mini SPA – sauna, infrared, jacuzzi
� Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 8-9)

dziecko i wypoczynek (str. 6-7)
• Mały plac zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, zadaszone miejsce

na ognisko lub grilla
• Możliwość wypożyczenia roweru oraz kijków do nordic walking
• Organizacja konferencji i imprez dla 50 osób (str. 10)
• Restauracja, winda, WiFi
• Parking, niestrzeżony, monitorowany, płatny 10 zł/doba

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
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       Hotel *** Ogrodzisko

ul. Malinka 8, 43-460 Wisła
tel./fax: 33 855 36 07, tel. 33 855 36 32
e-mail: ogrodzisko@nat.pl
GPS: 49°37’56.28’’N, 18°55’48.73’’E

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

                   INFORMACJE PRAKTYCZNE

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Zabawa Sylwestrowa, menu świąteczne / noworoczne

/ wielkanocne. 
• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu: FB 560 zł / 7 dni. 
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad

między turnusami GRATIS.
• Przy zakwaterowaniu w budynku „Szalbotówka” zniżka 25%.
• Pokoje na IV piętrze – zniżka 10 zł / osoba / doba.
• Dla Gości Hotelu*** zniżki na karnet narciarski (SN Cieńków). 

Od 05.03.2018 karnet GRATIS na czas pobytu (minimum 2 noce)
• Polecamy Bistro Cieńkowskie i Cafe Peron przy Kolei Linowej „Cieńków”.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet) + obiad serwowany + kolacja (bufet)

HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Więcej informacji na str. 5

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017
              24.02.2018-07.04.2018

Łóżko regularneTerminy
Wczasy świąteczne 6 dni
21.12.2017-27.12.2017 FB / 960 zł

FB / 810 zł

FB / 1250 zł
Zabawa Sylwestrowa

FB / 1100 zł
Zabawa Sylwestrowa

FB / 950 zł
Zabawa Sylwestrowa

Wczasy świąteczne 5 dni
23.12.2017-28.12.2017

Wczasy noworoczne 4 dni
29.12.2017-02.01.2018

FB / 490 zł
HB / 420 zł

Oferta specjalna 4 dni
02.01-06.01.2018

FB / 1070 zł
HB / 960 zł

Sezon B
7 dniowy turnus

FB / 790 zł
HB / 690 zł

Sezon C
7 dniowy turnus

Wczasy noworoczne 6 dni
27.12.2017-02.01.2018

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni
29.03-03.04.2018

FB / 440 zł
FB / 560 zł

Cena od

420 zł


