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Hotel***„NAT Wisła”  
WISŁA 
położony na stoku Cieńkowa, nad potokiem Malinka i w  dzielnicy o tej 
samej nazwie.
Zakwaterowanie: 85 miejsc noclegowych w wygodnych, przytulnie 
urządzonych pokojach. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV SAT, radio.
Do dyspozycji Gości: strefa relaksu z jacuzzi i sauną, restauracja ho-
telowa, kawiarnia, Bistro Cieńkowskie oraz Cafe Peron - bezpośred-
nio przy dolnej stacji Kolei Linowej, sala szkoleniowa (do 60 miejsc), 
winda, przechowalnia sprzętu sportowego, bilard, tenis stołowy, 
mały plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko lub grilla, 
siłownia zewnętrzna, niestrzeżony parking płatny.
Tuż przy obiekcie znajduje się Kolej Linowa „Cieńków” oferująca 
atrakcje cały rok. Zimą stanowi kompleks narciarski SN CIEŃKÓW, la-
tem zaś szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską. 
W cenie pobytu: śniadania w formie bufetu, w okresie zimowym 
30% zniżki na karnet narciarski SN CIEŃKÓW, 
Informacje dodatkowe: pobyt w okresie sylwestrowym – bez balu, 
możliwość udziału w zabawie sylwestrowej na stoku – jak zima dopi-
sze lub w Bistro Cieńkowskim. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – spanie 
wspólne z rodzicami – opłata ryczałtowa. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLOGR

„NAT Wisła” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-26.02.23 
min. 4 noce

DOR, DZ/2,3/1P 263
DZ<3/1P 30/0P

DZ(3-12)/DOS/1P 162
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
NAT WISŁA

http://www.karpatia.pl/wisla/nat-hotel-wisla.html
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miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, na terenie „Śląska Cieszyń-
skiego”, w rozgałęzionej dolinie rzeki Wisły. Ze źródeł na Baraniej Górze 
wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przy-
jęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Centrum miasta położone 
jest średnio na wysokości 430 m n.p.m. Specyficzne, bardzo korzystne 
walory klimatyczne pozwalają na doskonały wypoczynek oraz umożli-
wiają uprawianie sportów. 
W sezonie zimowym – ok 30 wyciągów narciarskich z funkcjonujacymi 
szkółkami narciarskimi, ok. 25 tras narciarskich, trasy spacerowe oraz 
do narciarstwa biegowego, kuligi doliną Białej Wisełki, na Kubalonce, w 
Gościejowie, mozna skorzystać ze skuterów śnieżnych, zimowe jazdy sa-
mochodami terenowymi oraz quadami. Najważniejsza impreza corocz-
na to PUCHAR ŚWIATA w skokach narciarskich.
W sezonie letnim – trasy rowerowe, trasy spacerowe, park linowy, pa-
intball, park wodny, mnóstwo punktów architektonicznych oraz kultu-
rowych.

WISŁA


