
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

WISŁA - najpopularniejsza miejscowość w Beskidzie Śląskim  

o każdej porze roku tętni życiem i przyjmuje tysiące turystów. Atrakcyjnie położona w 

sercu gór, u Źródeł rzeki Wisły dysponuje szeroką bazą noclegową i gastronomiczną, 

kilkoma zabytkami, a w zimę skorzystać można ze skoczni narciarskiej która 

przyciąga tłumy turystów.  

 

HOSTEL KROKUS Położenie: malownicze położenie na wysokości 529 m n.p.m. 

oraz zaciszny stok Partecznika nad centrum Wisły zapewnia wypoczynek  

i relaks z dala od zgiełku i hałasu miasta. Aqua Park w odległości 400 m. Ośrodek: 

oferuje 44 pokoje 2,3,4 osobowe, do dyspozycji Gości jest między innymi restauracja – 

jadalnia z przepięknym panoramicznym widokiem, przytulna kawiarenka, sala 

rekreacyjna z siłownią oraz sauną fińską, bilard, tenis stołowy. 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki  15.00 przejazd do Wisły ( zbiórka pod 

Lidlem – osiedle Jawiszowice przed Brzeszczami ), zakwaterowanie ok 17:30 

obiadokolacja , na 19.00 przejazd do Wisły Czarne na kulig z 

pochodniami  grzanym winem i kiełbaskami, żurkiem, chlebem ze smalcem , 

oscypkiem z żurawiną– poczęstunek w  kolibie) , powrót do hotelu, nocleg 

2 dzień: śniadanie, czas wolny na Aquapark w hotelu Gołębiewski (bilet 

płatny we własnym zakresie ok. 30 PLN/1,5 h), czas wolny w Wiśle,  powrót do 

ośrodka odpoczynek,  

o 19.00 uroczysta obiadokolacja połączona z  bankietem z zabawą z DJ, menu 

przykładowe: DANIE GŁÓWNE: krem brokułowy z groszkiem ptysiowm, filet drobiowy z ananasem, 

serem i żurawiną, ziemniaki z koperkiem lub frytki, bukiet 3 surówek, DESER: kryształ wiślański, 

kawa/herbata, woda bez ograniczeń, soki 0,5/osoba. ZIMNA PŁYTA: szynka babuni, schab pieczony w 

ziołach, tymbalik z drobiu, pasztet pieczony, ser żółty, sałatka jarzynowa/ sałatka z pora, kuleczki 

rybne, jajka faszerowane na dwa sposoby, domowy smalec ze skwarkami, pieczywo. CIEPŁA KOLACJA: 

barszcz z pasztecikiem lub krokietem. 

3 dzień: Śniadanie, czas wolny, obiad, wykwaterowanie. Wyjazd  w drogę 

powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. 

TERMIN: 01.03 - 03.03.2019      
CENA DLA CZŁONKÓW ZZ KADRA PRACOWNIKÓW TWD: 150,00 PLN/os 
CENA DLA CZŁONKÓW ZZ KADRA (FIRMY, EMERYCI) : 390,00 PLN/os 
 
CENA ZAWIERA: 
- transport autokarem klasy LUX  
- zakwaterowanie w hostelu Krokus w Wiśle - pokoje 2,3 osobowe z 
łazienkami – 2 noclegi 
- wyżywienie: 2 śniadania ( w formie bufetu),  obiad w niedzielę, obiadokolacja 
w piątek 
- uroczysta obiadokolacja połączona z bankietem z zabawą przy muzyce 
mechanicznej z DJ  
- kulig z grzanym winem i poczęstunkiem w kolibie (żurek, kiełbaski, chleb ze 
smalcem, herbata) 
- ubezpieczenie NNW 
- opieka pilota 
- podatek VAT 
CENA NIE ZAWIERA: Świadczeń nie wymienionych w ofercie, Opłaty klimatycznej płatnej na 

miejscu ok. 2 pln/dzien, biletu do Parku Wodnego Tropicana w hotelu Gołębiewski 

 

Organizatorem wycieczki jest biuro 

Altamira Katowice 40-467, 

ul. Mysłowicka 28 

Tel/fax 32 209 30 66, 510-910-100 

 


