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Hotel „STOK” ****SKI&SPA 
WISŁA 
posiada własne wyciągi narciarskie zlokalizowane bezpośrednio przy 
hotelu (naśnieżane, oświetlone oraz ratrakowane) z wypożyczalnią 
sprzętu oraz szkółką narciarską..
Zakwaterowanie: Zakwaterowanie: 2 osobowe comfort, deluxe, pokój stu-
dio oraz apartament, pokoje 1 osobowe.
Do dyspozycji Gości: basen rekreacyjny z systemem dysz do hydro-
masażu, jacuzzi z podgrzewana wodą, brodzik dla dzieci, strefa Well-
ness (łaźnia parowa, wanna Spa z hydromasażem, sauny – infrared, 
góralska, sucha, prysznic wrażeń, strefa wypoczynkowa z brodzikiem 
Kneippa), ogród zimowy, 2 restauracje, 2 sale bankietowe, Bar Nocny 
z kręgielnią, dyskoteka, stoły bilardowe, Bar dzienny obok recepcji ho-
telowej, karczma góralska, 2 zadaszone i zabudowane kominki plene-
rowe, sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny system audio-
wizualny, siłownia, SPA BOTANICA, strefa dziecka, plac zabaw, parking.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu oraz strefy wellness, 
siłowni, strefy dziecka – atrakcje dla dzieci, basen letni, parking, Wi-Fi.
Informacje dodatkowe: dziecko do lat 4 bez świadczeń – gratis. Hotel ak-
ceptuje zwierzęta za dopłatą. Taksa klimatyczna płatna na miejscu, możli-
wość korzystania z basenu krytego, basenu letniego, zabiegów SPA, strefy 
Wellness zostanie potwierdzona przez Hotel na 7 dni przed rozpoczęciem 
pobytu (w związku z aktualnym stanem obostrzeń pandemicznych).
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostęp-
nychmiejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * 
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLSTO

„STOK”
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23 

min. 
5 nocy

26.02-
27.03.23 
3-5 nocy 

nd-pt

26.02-
27.03.23 

2 noce 
pt-nd

28.03-
07.04.23, 

10-
28.04.23 
3-5 nocy 

nd-pt

28.03-
07.04.23, 

10-
28.04.23 

2 noce 
pt-nd

DOR/2/2P 510 395 454 379 438
DZ(5-10)/DOS/2P 333 303 303 303 303

DZ(10-16)/DOS/2P 399 357 357 357 357
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

STOK

http://www.karpatia.pl/wisla/stok-ski-and-spa-hotel.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


