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Wierchomla Ma³a k/Piwnicznej
Wierchomla
Wierchomla Ma³a
Ma³a (450-600
(450-600 m
m n.p.m)
n.p.m) to
to miejscowoœæ
miejscowoœæ po³o¿ona
po³o¿ona w
w Beskidzie
Beskidzie S¹deckim,
S¹deckim,
w
w dolinie
dolinie potoku
potoku Wierchomlanka,
Wierchomlanka, niedaleko
niedaleko od
od Piwnicznej
Piwnicznej (ok.
(ok. 12
12 km).
km).
Jest
Jest to
to idealne
idealne miejsce,
miejsce, zw³aszcza
zw³aszcza dla
dla wypoczynku
wypoczynku rodzinnego,
rodzinnego,
gdzie
gdzie wœród
wœród czystego
czystego powietrza,
powietrza, przepiêknych
przepiêknych krajobrazów
krajobrazów mo¿na
mo¿na
odpocz¹æ
odpocz¹æ od
od zgie³ku
zgie³ku panuj¹cego
panuj¹cego w
w mieœcie,
mieœcie, oraz
oraz zregenerowaæ
zregenerowaæ swe
swe si³y.
si³y.

cz
wo

Nr 47/09/862

Oœrodek
Oœrodek Wypoczynkowy
Wypoczynkowy „Chata
„Chata pod
pod Pust¹”
Pust¹”
(49
(49 miejsc
miejsc budynku
budynku g³ównym
g³ównym w
w pokojach
pokojach 2
2 ii 3
3 osobowch
osobowch ii w
w domkach
domkach typu
typu Turbacz)
Turbacz)
W
W budynku
budynku znajduj¹
znajduj¹ siê:
siê: œwietlica
œwietlica (TV,
(TV, SAT,
SAT, Video),
Video), jadalnia,
jadalnia, klubokawiarnia.
klubokawiarnia.
Na
Na terenie
terenie oœrodka
oœrodka -- zadaszony
zadaszony grill.
grill.

12.12.09-29.03.10

Cennik 2009/2010
Pokoje bez ³azienek/os.

no

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

44

Pokoje z ³azienkami 2 os./pokój

145

Pokoje z ³azienkami 3 os./pokój

215

Pokoje z ³azienkami (nowe
(nowe skrzyd³o)/pokój
skrzyd³o)/pokój B&B
B&B

225

Apartament B&B

360

Domek 4-osobowy (za domek)

240

Domek 6-osobowy (za domek)

360

W
W terminie
terminie 12.12.2009-29.03.2010
12.12.2009-29.03.2010 wynajem
wynajem pokoi
pokoi ii domków
domków tylko
tylko w
w pakiecie
pakiecie nocleg
nocleg ii wy¿ywienie
wy¿ywienie
DODATKOWA
DODATKOWA OSOBA
OSOBA W
W POKOJU
POKOJU +
+ dop³ata
dop³ata 20
20 z³
z³

Dodatkowo
Dodatkowo cena
cena wy¿ywienia:
wy¿ywienia: ca³odzienne:
ca³odzienne: 56
56 z³/osobê
z³/osobê
Œniadanie
Œniadanie ii obiadokolacja
obiadokolacja 43
43 z³/os
z³/os

Œwi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹,
skrzypi¹cych œniegiem pod butami,
spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze,
pe³nych niespodziewanych prezentów.
Œwi¹t daj¹cych radoœæ i odpoczynek,
oraz nadziejê na Nowy Rok,
¿eby by³ jeszcze lepszy ni¿ ten, co w³aœnie mija.

Cena
Cena wy¿ywienia
wy¿ywienia dla
dla dziecka
dziecka do
do 10
10 lat:
lat: ca³odzienne
ca³odzienne wy¿ywienie
wy¿ywienie :: 28
28 z³,
z³,
œniadanie
œniadanie obiadokolacja:
obiadokolacja: 22
22 z³
z³
Dodatek
Dodatek œwi¹teczny:
œwi¹teczny:
Bo¿e
Bo¿e Narodzenie:
Narodzenie: 150
150 z³/osobê
z³/osobê doros³¹,
doros³¹, 75
75 z³/dziecko,
z³/dziecko,
Nowy
Nowy Rok
Rok 200
200 z³/osobê
z³/osobê doros³¹,
doros³¹, 100
100 z³/dziecko
z³/dziecko

ZNI¯KA DLA ZWI¥ZKOWCÓW
50% od ceny noclegu

¿yczy w imieniu Zarz¹du Zwi¹zku

PAKIETY ŒWI¥TECZNE I NOWOROCZNE JU¯ OD 500 PLN!!

ZIMA 2009/2010
Zimowiska I obozy narciarsko snowboardowe w Polsce
Wis³a, Bukowina Tatrzañska, Wêgierska Górka, Bia³ka Tatrzañska, Zwardoñ
NARCIARSKO-SNOWBOARDOWA AKADEMIA SZKRABUSIÓW: Murzasichle k. Zakopanego
Obozy narciarsko snowboardowe: Austria, W³ochy, Francja, S³owacja
Bogata oferta wczasów zimowych z dojazdem autokarem i w³asnym: Austria, W³ochy, Francja, S³owacja
W CI¥G£EJ SPRZEDA¯Y:
·WCZASY ŒWI¥TECZNE I SYLWESTROWE W POLSCE,
·IMPREZY SYLWESTROWE W PRADZE, PARYZU, WENECJI I RZYMIE - AUTOKAREM
·SYLWESTER W RZYMIE I PARY¯U SAMOLOTEM!

LATO 2010
PROMOCJE na wakacyjne kierunki: W³ochy, Tunezja, Egipt
OFERTA LETNIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y:
Sprawdzone miejsca: Hiszpania: Costa Brava Lloret de Mar; W³ochy Sardynia: Tortoli,
Sycylia - Messyna, Katania; Riwiera Adriatycka- Rimini; Grecja Riwiera Olimpijska Nei Pori.

Zapraszamy!
BT UNIHUT SA, Kraków, ul. Ujastek 1, bud. S, pok. 125a, pn.- pt. 8-15
Tel/fax 12 644 68 16, lub 12-390-35-64
www.turystyka.unihut.pl, mail: turystyka@unihut.pl

Przewodnicz¹cy
NSZZ Pracowników
ArcelorMittal Poland SA
Janusz Lemañski

23.12.2009 r.

