ZAKWATEROWANIE
PODCZAS VIII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ
U ŹRÓDEŁ ZDROWIA!
WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU
UWAGA!!!
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA SPOSÓB REZERWACJI
POKOI HOTELOWYCH!!!
REZERWACJE NIE SĄ DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM
BIURA KONGRESU!!!
Dla uczestników Kongresu zainteresowanych zarezerwowaniem noclegów, proponujemy
hotele i pensjonaty o różnym standardzie i w różnych cenach.
Rezerwacji należy dokonywać SAMODZIELNIE – telefonicznie, dzwoniąc do wybranego
hotelu na podane poniżej numery. Podając hasło „VIII Kongres Medycyny Rodzinnej”
uzyskacie Państwo rabatową cenę noclegów.
UWAGA!! W przypadku Hotelu Gołębiewski rezerwacji należy dokonywać na specjalnym
formularzu !!!
Płatności należy regulować zgodnie z warunkami określonymi przez hotel.
Termin rezerwacji miejsc hotelowych upływa w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Rezerwacje
będą dokonywane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc noclegowych.

Hotel Gołębiewski****
Adres: Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła
tel. (33) 855-47-00
fax. (33) 855-45-00
www.golebiewski.pl
wisla@golebiewski.pl
Opis:
Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.),
na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.
Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między
innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w
hotelu jest miły i niezapomniany. Hotel posiada trzy restauracje, klub nocny, kawiarnie patio
oraz gabinet odnowy biologicznej.

Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój jednoosobowy – 308 zł
Pokój dwuosobowy – 396 zł
UWAGA!
Rezerwacji pokoi należy dokonywać wyłącznie na specjalnym formularzu formularzu

Hotel Vestina ***
Adres: ul. Malinka 35, 43-460 Wisła Malinka
tel. (33) 855 55 40
www.hotel-millennium.pl
recepcja@hotel-vestina.pl
Opis:
Hotel Vestina położony jest w Wiśle - Malince w malowniczej
kotlinie u źródeł Wisły. Hotel znajduje się 800 m od: skoczni
narciarskiej Wisła Malinka.
Hotel posiada 200 miejsc noclegowych z pełnym węzłem
sanitarnym i TV-SAT, kawiarnię, parking niestrzeżony dla 50
samochodów, saunę, grotę solną, jaccuzi, sollux, gabinet
kosmetyczny, internet bezprzewodowy w hallu
i kawiarni.
Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój dwuosobowy – 165,60 zł

Hotel Gawra ***
Adres: ul. Górnośląska 44, 43-460 Wisła
tel. (33) 855 23 92
www.hotelgawra.pl
gawra@yooz.com.pl
Opis:
Hotel usytuowany jest blisko centrum, w otoczeniu zieleni i lasów, z dala od zgiełku i
hałasu, na nasłonecznionym stoku Parecznik. Hotel dysponuje 7 pokojami jednoosobowymi
i 26 pokojami dwuosobowymi. Wszystkie pokoje są komfortowo urządzone, wyposażone w
łazienkę (prysznic, WC), telefon, TV Sat oraz balkon na południową stronę. Hotel
wyposażony jest w windę. Do dyspozycji gości jest także niestrzeżony, bezpłatny parking. W

klimatyzowanej Sali Restauracyjnej hotel oferuje swoim gościom wyśmienitą kuchnię
regionalną i europejską.
Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój jednoosobowy – 150 zł
Pokój dwuosobowy mały– 185 zł
Pokój dwuosobowy duży – 280 zł

Hotel Polonia

Adres: ul Wyzwolenia 34a, 43-460 Wisła
tel. (33) 855 35-55
www.polonia.jur-gast.pl
polonia@jur-gast.pl
Opis:
Usytuowanie Hotelu Polonia jest idealne dla osób ceniących wypoczynek w malowniczych
wiślańskich zakątkach, w otoczeniu pięknej przyrody, zielonych lasów, w sąsiedztwie
przejrzystych wód rzeki Wisły.
Do dyspozycji gości hotel oddaje pokoje 2-osobowe oraz apartamenty z pełnym węzeł
sanitarnym, TV-sat, telefonem. Wykwalifikowany personel zapewnia miły wypoczynek i
szampańską zabawę. Gościom dbającym o swoją kondycję i preferującym zdrowy styl życia,
hotel oferuje saunę, jacuzzi i bicze wodne.

Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój dwuosobowy – 90 zł-150 zł
Apartament dwuosobowy – 160 zł-200 zł

Villa Almira
Adres: ul. Górnośląska 1a, 43-460 Wisła
tel. (33) 857 84 50
www.hotelalmira.pl
recepcja@hotelalmira.pl
Villa Almira, malowniczo położona wśród drzew, na nasłonecznionym stoku Partecznika,
500 m od centrum Wisły. Miejsce to łączy w sobie zalety kameralnego miejsca wypoczynku i
pracy. Pokoje jasne i przytulne, z widokiem na zalesione Beskidy, sprzyjają regeneracji sił.
Bogato i stylowo wyposażone. Każdy z oferowanych pokoi wyposażony jest w: sejf

depozytowy, łazienkę, telewizor, telefon, mini bar. Większość posiada balkon lub taras
widokowy.

Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój jednoosobowy – 170 zł
Pokój dwuosobowy – 260 zł

Pensjonat Silesia
Adres: Ul. Bukowa 4, 43-460 Wisła
tel. (33) 855 25 86
www.pensjonat.silesia.pl
pensjonat.silesia@neostrada.pl

Pensjonat Silesia położony jest nad potokiem, z
widokiem na górę Bukową, 400 m od centrum Wisły,
150m od kompleksu hotelu Gołębiewski. Zapewnia on
doskonałe warunki wypoczynku, profesjonalną
obsługę i miłą dyskretną atmosferę.
Do dyspozycji gości, Pensjonat oddaje luksusowe
apartamenty i pokoje w stylu kolonialnym, elegancką
restaurację, barek z kominkiem, winiarnię z paletą
wyszukanych win, stołem bilardowym oraz własny
parking. W pensjonacie znajduje się także sauna oraz
kabina ciepła "Infrared" wykonane z cedru
kanadyjskiego charakteryzującego się wspaniałym,
egzotycznym zapachem.

Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój jednoosobowy – 130 zł
Pokój dwuosobowy – 170 zł
Apartament dwuosobowy – 350 zł

Pensjonat Pod Różą

Adres: Al. Ks. Burschego 46, 43-460 Wisła
tel. (33) 855-20-36
www.pensjonatpodroza.com
pensjonat@pensjonatpodroza.com.pl

Villa Pod Różą położona jest nad pięknym bulwarem z plażą nad Wisłą w bezpośrednim
sąsiedztwie z Hotelem Gołębiewski. Większość pokoi posiada balkony z pięknym widokiem
na góry, we wszystkich jest łazienka wyposażona w suszarkę do włosów i ręczniki. Pokoje
dodatkowo wyposażone są w bezprzewodowy dostęp do internetu i czajnik.
bezprzewodowy, radio oraz w TV-SAT.
Ceny noclegu ze śniadaniem:
Pokój jednoosobowy – 105 zł
Pokój dwuosobowy – 190 zł
Apartament dwuosobowy – 270 zł

adres: ul. Mrągowska 34
11-730 Mikołajki
tel. (+48 87) 42 90 740
fax (+48 87) 42 90 744
e-mail: mikolajki@golebiewski.pl
internet: www.golebiewski.pl
FORMULARZ REZERWACJI
VIII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ W TERMINIE 5-8.06.2008r.
Dane Rezerwacji:
Nazwisko i imię lub nazwa
firmy
{osoba kontaktowa} :
elefon :
fax :
e-mail :

Proszę o zarezerwowanie:
Data przyjazdu: ..............................

Data wyjazdu:.......................................

Pokój 1 – osobowy

Pokój 2 – osobowy
ilość pokoi
ilość pokoi
( proszę o zaznaczenie dokonanego wyboru pokoju )
• Pokój 1- osobowy: 308,00 zł/doba
• Pokój 2-osobowy: 396,00 zł/doba
W cenie noclegu:
- śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz. od 7:00 do godz. 11:00
- bezpłatny wstęp do Parku Wodnego Tropikana w godz. od 08:00 do godz. 21:00
- bezpłatny wstęp do Klubu Nocnego od godz. 22:00
Do 21.04.2008 r. Hotel przyjmuje rezerwacje na podstawie formularza, po tym terminie rezerwacja
będzie moŜliwa jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc w Hotelu.
Potwierdzeniem przyjazdu jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości zamówienia na konto:
BANK BPH S.A. w Warszawie O/Cieszyn
81 1060 0076 0000 3210 0005 1981
do dnia 09.05.2008r. ( rezerwacje nie potwierdzone zaliczką zostaną automatycznie anulowane ).
•

Rezerwacje przyjmowane są tylko na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego.

•

Z powodu ograniczonej ilości miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

•

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 w dniu wyjazdu. Hotel
nie ma obowiązku zapewnienia pokoi Gościom przyjeŜdŜającym przed godziną 14:00.

•

Potwierdzenie rezerwacji nastąpi faksem lub mailem wg danych podanych w formularzu.

HOTEL GOŁĘBIEWSKI w Wiśle, Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła, tel. (033) 855 47 00, fax. (033)
855 45 00

