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Serdecznie zapraszamy do spędzenia ferii zimowych w Ondraszku. To doskonała okazja do odpoczynku i 

spędzenia miłych chwil z rodziną, pośród malowniczego krajobrazu Beskidu Śląskiego. Zachęcamy także do 

aktywnego spędzania czasu na okolicznych wyciągach i stokach narciarskich w Ustroniu, Wiśle, Istebnej oraz 

Szczyrku. Dla naszych Gości czekają specjalne rabaty na wyciągi, wypożyczalnię sprzętu oraz szkółkę 

narciarską! 

 

Oferujemy Państwu specjalnie przygotowane pakiety: 

 

Pakiet 4-dniowy (3 noce) w cenie: 

320 zł/ osoba dorosła 

215 zł/ dziecko od 3 – 12 lat 

 

Pakiet 7-dniowy (6 nocy) w cenie: 

600 zł/ osoba dorosła 

420 zł/ dziecko od 3 – 12 lat 
 

Ceny zawierają : 

 Noclegi w komfortowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i widokiem na góry 

 Śniadania w formie bufetu 

 Obiadokolacje (składające się z zupy, dania głównego oraz napoju owocowego) 

 

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 

Podane ceny nie zawierają  opłaty uzdrowiskowej dla Urzędu Miasta Ustroń płatnej wg aktualnie 

obowiązujących stawek. 

 

 

 Dzieci  w wieku do 3 lat pobyt bezpłatny bez wyżywienia oraz oddzielnego miejsca do spania. 

 Dzieci w wieku 3 – 12 lat wyżywienie ½ porcji.  

 Podane ceny nie zawierają opłaty klimatycznej  

 Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 10:00 
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 Siłownia, bilard, tenis stołowy, pokój zabaw dla dzieci, stanowisko do gier komputerowych 

 Kije Trekkingowe 

 Seans z lampą antydepresyjną 

 Wi –Fi na terenie całego obiektu 

 Teren zielony wokół budynku około 2 ha 

 Sklepik z napojami i słodyczami czynny 24h (płatny wg zamówienia) 

 Parking bezpłatny na czas pobytu 

 Wypożyczalnia sanek i ślizgów 

 

 Basen, SPA 

 Sauna fińska 

 Masaże 

 Kulig Beskidzki z góralskimi przysmakami oraz napojami 

 Góra Równica:  np. Parki linowe, roller coaster, Czarcie Kopyto, Zbójnicka Chata oraz wiele innych  

 Góra Czantoria: Kolej linowa, Wieża widokowa na granicy Czesko– Polskiej , Sokolarnia  oraz wiele innych 

 Wycieczka krajoznawcza po Beskidzie Śląskim- do wyboru m.in. Wisła, Szczyrk, Żywiec, Istebna, Koniaków, 

Wadowice, Pszczyna, Żywiec, Cieszyn; oraz wiele innych atrakcji. 

 

 

 

Kolej Linowa Czantoria: 20 % rabatu, karnety, bilety, gastronomia, wypożyczalnia sprzętu, szkolenia 

narciarskie oraz wiele innych. 

Karta Sympatyka Soszów: Rabat do 30% na wyciąg narciarski, 10% wypożyczenie sprzętu, serwis, sklep, 5% 

szkolenia narciarskie. 

Uzdrowiskowa Karta Korzyści: Rabaty od 10%, gastronomia, spa, taxi, rehabilitacja oraz wiele innych w 

Ustroniu. 
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