
 

Babie Lato w Węgierskiej Górce 

10-17.09.2021 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach serdecznie 

zaprasza na pobyt wypoczynkowy do Ośrodka Wczasowego Azalia w Węgierskiej Górce, 

miejscowości położonej w dolinie rzeki Soły w Beskidzie Żywieckim.  

Własna stołówka zapewnia smaczne posiłki oraz miłą atmosferę. 

 

Uczestnikom wyjazdu zapewniamy: 

 7 noclegów w O.W. Azalia 

 Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, deser) 

 1 wieczorek taneczny z muzyką i pysznym jedzeniem 

 1 grill z pieczeniem kiełbasek przy akompaniamencie góralskiej kapeli 

 Wyjście na deser lodowy do Manufaktury Lodowej Słodki Przystanek na pyszny deser 

lodowy 

 Wycieczka z przewodnikiem do Żywca i okolic – rejs statkiem po jeziorze żywieckim 

 Transport w dwie strony. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Koszt wyjazdu: 730 zł/osobę 

Ilość miejsc ograniczona 

Kontakt i zapisy pod numerem telefonu: 604 670 947 

               32 2054514 

  



 

Jesień w Węgierskiej Górce 

15-17.10.2021 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach serdecznie 

zaprasza na pobyt wypoczynkowy do Ośrodka Wczasowego Azalia w Węgierskiej Górce, 

miejscowości położonej w dolinie rzeki Soły w Beskidzie Żywieckim.  

Własna stołówka zapewnia smaczne posiłki oraz miłą atmosferę. 

 

Uczestnikom wyjazdu zapewniamy: 

 2 noclegi w O.W. Azalia 

 2 śniadania 

 3 obiady (piątek, sobota, niedziela) 

 1 kolacja przy grillu: kiełbaska, karczek, duszonki beskidzkie, smalec góralski, ogórki, 

kawa, herbata, ciasto drożdżowe przy akompaniamencie góralskiej kapeli 

 1 uroczysta kolacja: ciepłe danie, zimna płyta, kawa, herbata, ciasto, zimne napoje   

DJ gra do 23.00 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Koszt wyjazdu: 230 zł/osobę 

Ilość miejsc ograniczona 

 

Kontakt i zapisy pod numerem 

telefonu: 604 670 947, 32 2054514 

 



 

Jesień w Węgierskiej Górce 

20-21.09.2021 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach serdecznie 

zaprasza na pobyt wypoczynkowy do Ośrodka Wczasowego Azalia w Węgierskiej Górce, 

miejscowości położonej w dolinie rzeki Soły w Beskidzie Żywieckim.  

Własna stołówka zapewnia smaczne posiłki oraz miłą atmosferę. 

 

Uczestnikom wyjazdu zapewniamy: 

 1 nocleg w O.W. Azalia (pok. 2, 3 osobowe, tv z łazienką) 

 Przyjazd na obiad 

 kolacja przy grillu: kiełbaska, karczek, duszonki beskidzkie, smalec góralski, ogórki, 

kawa, herbata, ciasto drożdżowe przy akompaniamencie góralskiej kapeli 

 śniadanie 

 kawa + deser 

 obiad 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Koszt wyjazdu: 130 zł/osobę 

Ilość miejsc ograniczona 

 

Kontakt i zapisy pod numerem telefonu: 

604 670 947, 32 2054514 



 

Jesienne wczasy nad morzem 

18-29.09.2021 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach serdecznie 

zaprasza na wczasy do Ośrodka Wypoczynkowego EDANA w Ustroniu Morskim położonego 

w pobliżu szerokiej plaży oddalonej zaledwie ok. 150 m od ośrodka. 

 

Uczestnikom wypoczynku zapewniamy: 

 Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz w 2 pokojowych apartamentach dla 4 

osób 

 Wyżywienie 3xdziennie śniadanie i kolacja w formie bufetu(szwedzki stół), obiad 

serwowany 

 Wieczorek taneczny z poczęstunkiem 

 Wycieczka meleksami 

 Rozpoczęcie turnusu zaczyna się obiadem i kończy śniadaniem lub zaczyna się kolacją 

i kończy śniadaniem ostatniego dnia oraz zaprowiantowaniem na drogę 

 Ręczniki w pokojach 

 Pokój posiada telewizor , lodówkę, czajnik sztućce oraz łazienkę w każdym pokoju. 

 Dodatkowe wycieczki autokarowe do Świnoujścia, Gdańska lub Berlina za dodatkową 

opłatą. 

Serdecznie zapraszamy. 

Koszt wyjazdu: 1890 zł/osobę 

Ilość miejsc ograniczona                   

Kontakt i zapisy pod numerem telefonu: 604 670 947, 32 2054514 

 



 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach 

serdecznie zaprasza na wspólny wypoczynek. 

 

 

Wycieczki 1 i 2 dniowe 

 

8-9 lipiec Międzybrodzie cena: 130 zł/osobę 

23 lipiec Ochaby cena: 60 zł/osobę 

23 lipiec Węgierska Górka cena: 60 zł/osobę 

2 sierpień Ochaby cena: 60 zł/osobę 

21-22 wrzesień Węgierska Górka cena: 130 zł/osobę 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

Kontakt i zapisy pod numerem telefonu: 604 670 947, 32 2054514 

 


