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KWAŚNICA zabielana w chlebie       – 10%*   
 

Góralska gościnność, smacznie podana: placki  
z blachy, grzybula, czosnkula, kita w kapuście … 
 

„Górolsko Izba”  Wisła, Wyzwolenia  tel.33-855-29-18 

GOLONKI - wiślański HIT     z rabatem  10%** 
Świeżo i po mistrzowsku: polędwiczki w sosie 

borowikowym, pyszna wątróbka i kwaśnica 
 

„Carmen”, Wisła, Ustrońska 31 tel. 33-855-18-10 

BROWAR WISŁA  piwo prosto z kranu - 10%** 
Piwo warzone na krystalicznie czystej wiślańskiej 
wodzie, dostępne także alkohole i swojskie jadło.  
   

Wisła-Dworzec PKP, 1 Maja 69, tel. 570 597 600 

BURGERY - wyrób własny               - 10%*   
„PUB / Pizzeria Nowa Sofa”: pizza, makarony, 
bułeczki, sałatki …  na miejscu i z dowozem  

 

Wisła Centrum, ul. 1 maja 43, tel. 730 206 260 

PIJALNIA                                           - 10% 
CZEKOLADY I KAWY „MOUNT BLANC” 
Belgijska czekolada, pyszna kawa i desery 

 

Wisła Centrum, ul. 1 Maja 66c, tel. 504-258-332 

PIEROGI DOMOWE „U JANIEGO”    - 10% 
… oraz pizza, zapiekanki, bułeczki oraz sałatki. 
Na miejscu i na wynos z dowozem gratis w Wiśle 

 

„Pizzeria” Wisła, B. Prusa 11a, tel. 733-473-255 

LODY i CIASTA … od 40 lat !   z rabatem – 10%  

pachnie kawą, śmietanką, lodami 
to słodka dziupla ze swymi czarami. 

 

Cukiernia „ u Janeczki”         Wisła Rynek, ul. 1 Maja 9;  
                    Wisła Oaza, ul. 1 Maja 57; tel. 33-855-32-79 

PIZZA GIGA 50 cm -„COLORATTA” - 10%* 
… oraz 36 innych gatunków, dania obiadowe  
na miejscu i z dowozem 
 

„Pizzeria” Wisła, ul. M. Konopnickiej 16,  609-785-500 

OSCYPKI         – oryginalne sery owcze  - 15%** 
Sklep: stroje góralskie, produkty regionalne.  
bacówka, żywe owieczki, zagroda edukacyjna  
 

Centrum Pasterskie        Koniaków 33, tel. 694-844-840 

DUŻE-SMACZNE-PORCJE !          – 10%*   
Świeże a niepodgrzewane: pierogi, naleśniki, 
kwaśnica, „żebroczka”, rosołek, schabowy ….  
 

„Zieleńska Polana” Wisła, Malinka 52 tel.509-330-174 

RESTAURACJA „BEATRIS”           - 10%* 
Przygotowane na świeżo przed podaniem, dania 
regionalne i wykwintne oraz czeskie piwo i napoje 
 

Wisła Centrum, ul. Konopnickiej 27a, tel. 693-321-693 

RANCZO „CIEŃKÓW” - 690 m n.p.m. - 10%* 
Wyśmienita kuchnia góralska. Piękna panorama 
gór z ławeczki pod 100 – letnią czereśnią  
    

Wisła ul. Cieńków 14, tel. 601-511-027; 695-197-096 

RESTAURACJA „OWCE I RÓŻA”    - 10%**        
Po kuchennych rewolucjach – 2015r  menu Gessler 

Karminadle, kassler i wiele innych smakowitości.  
 

43-438 Brenna ul. Górecka 5, tel. 33-858-67-02 

KARCZMA „PO ZBÓJU” od 1870r.    - 10%* 
Dania regionalne: placki z blachy,  
maćki, kubuś, bachora oraz pizza  

Andziołówka 298, 43-470 Istebna,  
tel. 798-678-126; 33-855-71-54 

RESTAURACJA „OLIMPIA”            - 10%* 
Serdecznie i smakowicie od 40 lat 
 

Wisła Głębce, ul. Kopydło 111, tel. 33-855-32-72 

KARCZMA „DREWUTNIA” od 1830r. - 10%* 
Regionalne jadło i trunki, dużo, smacznie i tanio  
 

Wisła Czarne, ul. Czarne 3A tel. 660-170-257 

CHATA OLIMPIJCZYKA JASIA I HELENKI 

Wyśmienita kuchnia wiślańska,                  - 5%* 
dla ducha i ciała.  

Wisła Centrum (obok Hotelu Gołębiewski),  
Al. Ks. Bp. J. Bursche 33, tel. 33-855-17-77 

KARCZMA „KUBALONKA” +noclegi   - 10%* 
Dania regionalne, imprezy okolicznościowe, 
kiełbasy, szynki i inne wykonywane na miejscu  
 

Istebna Kubalonka 1277, tel. 605-088-405 

KOLEJ LINOWA „STOŻEK” przejazd - 10%**    
trasy rowerowe i piesze,                        od IV do X  
smaczne, tanie dania barowe  
 

Wisa Łabajów, ul. Zjazdowa 11, tel. 33-855-32-04 

KARCZMA NA SZCZYCIE „SKOLNITY”                     
pizza prosto z pieca, obiady, desery        - 10%* 

+ leżaki i panorama Wisły gratis !           tylko latem        
 

                  Wisła centrum, ul. Kolejowa, tel. 731-323-711 

DARMOWA karta rabatowa 
dla Gości przebywających:  

- w gospodarstwach agroturystycznych  

- w obiektach partnerskich* Koła Agroturystycznego pn. AGROGOŚCINA 

 

 * obiekty partnerskie to firmy lub osoby fizyczne, które zadeklarowały,  

   że będą działać zgodnie z ideą agroturystyki: „rodzinne klimaty i wrażenie pobytu u swoich".  

 

WŁAŚCICIELEM niniejszej AGROKARTY jest Koło Agroturystyczne w Wiśle 

pn. AGROGOŚCINA (www.agrogoscina.pl) należącego do Cieszyńskiego 

Stowarzyszenia Agroturystycznego „Natura” z siedzibą w Koniakowie   

AGROKARTA nie stanowi elementu oferty wydającego tę kartę, jest jego 

dobrowolną daniną, prezentem dla klienta i nie może stanowić podstaw  

do roszczeń z tytułu zmiany rabatów lub nie wykonania należytego. 

AGROKARTĘ Gość powinien okazywać Partnerowi (udzielającemu rabat)   

przed wystawieniem paragonu, ponieważ ma On prawo nie udzielić rabatu 

Gościowi. Rabaty nie kumulują się z innymi zniżkami lub rabatami.    

http://www.agrogoscina.pl/
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JAZDA KONNA  (750 m n.p.m)            - 15%*        
Konne wyprawy górskie, kuchnia  regionalna, 
zagroda edukacyjna, kolejka turystyczna  

        „U Gazdy” Brenna ul. Malinka 5, tel. 33-855-86-43 

SKANSEN „NA GRAPIE”                      - 10% 
a w nim: kurna chata (1920r.), stodoła, kuźnia. 
Prezentacja w pięknej gwarze góralskiej  
 

Muzeum na GRAPIE, Jaworzynka 720, tel. 508-844-275 

LEŚNY PARK NIESPODZIANEK               

wstęp (IV – X) rabat: dorośli – 6 zł; dzieci - 4 zł  
ZOO: muflony i daniele chodzą luzem, loty sów  
i ptaków drapieżnych, ruchoma aleja bajkowa  
 

Ustroń ul. Zdrojowa 16 tel. 515-255-161     

„OCHOROWICZÓWKA”  wstęp - 15%**        
Niezwykłe muzeum naukowca, lekarza, 
wynalazcy oraz obrazy, rzeźby i grafiki wybitnych 
polskich artystów magicznego realizmu 
 

Wisła, ul. J. Ochorowicza 6, t. 690-044-214 

KORONKA KONIAKOWSKA  wstęp - 100% 
Największa na świecie – rekord Guinnessa: 5 kg 
5m śr, 5 koronczarek, w 5 miesięcy, z 50 km nici  
 

 43-470 Istebna 68 (GOK k. kościoła); tel. 33-855-61-58 

„CHLEBOWA CHATA”      pamiątki - 10%** 
Dawna wieś w pigułce: wypiek chleba,      
wyrób masła i twarogu, olejarnia, kuźnia … 
 

Górki Małe ul. Breńska 113 tel. 33-853-96-30 
 

KORONKA KONIAKOWSKA wstęp - 15%** 
Muzeum koronki, sklepik, warsztaty           muzeum  

Arcydzieła koniakowskich koronczarek - sprzedaż 
    

Koniaków 704; tel. 535-328-291 

TAXI - BUS (4x4) - 8 osobowa         - 10%    
 

Wisła tel. 666-222-390 Mirosław Wrzecionko 

TAXI - limuzyna – 4 osobowa          - 20%    
 

Wisła tel. 602-690-747 

OPONY, AUTO MYJNA, „PILCH”      - 10% 
myjnia ręczna, wulkanizacja, serwis opon  

 

 Wisła,11 listopada 6, tel. 33-855-17-30; 601-529-198   

AUTO WARSZTAT           robocizna  - 10%** 
Naprawa samochodów                           

 

„Auto-Koczwara” Wisła, ul. Zielona 2A, tel.608-596-472 

BASEN – DW. „BESKIDY”                   - 15% 
… oraz siłownia, i kawiarnia  
 

Wisła Nowa Osada, ul. Wypoczynkowa 10  
tel.33-855-20-13, 518-267-636 

KRĘGIELNIA, BASENY, SPA           - 10% 
Kręgielnia bezsznurowa - 4 tory, bar, sauny 
masaż orientalny, jacuzzi, plaża letnia, siłownia. 
   

Hotel „Stok”, Wisła ul. Jawornik 52A, tel. 33-855-41-00 

WELLNESS  „AGGEUSZ”                   - 10% 
Wellness w chacie góralskiej: masaże,  
zabiegi kosmetyczne na ciało, dłonie i stopy.  
 

Wisła ul. Głębce 26A, tel. 694 430 400; 604 692 926 

KORTY TENISOWE „CENTRUM”        - 5 %   
4 korty pełnowymiarowe, ceglana mączka, 
instruktor, wypożyczalnia sprzętu   
 

„BC Cross”, Centrum (obok basenów), tel. 502-686-260 

ROWERY ELEKTRYCZNE               - 10% 
oraz tradycyjne, hulajnogi elektryczne, serwis,  
wynajem, sprzedaż, wyprawy z instruktorem 
 

E-BIKE „Beskidy” – Wisła, Wodna 2, tel. 506-044-095 

MOTO PARK WISŁA    jazdy off-road - 10%** 
Tor off-road o pow.12 ha, samochody, UTV, 
paintball, bar, imprezy integracyjne.  
 

„Pod Piramidą” Wisła ul. Kamienna 19 tel. 691 666 806 

CIUCHCIA „MARTUSIA”                  - 20% 
Przejażdżki w ciekawe miejsca w Wiśle i okolicy. 
Wagoniki zimą ogrzewane, nagłośnione     
 

Wisła Centrum ul. 1 Maja 53 (k. Delicji) tel. 607-153-709 

DREAM PARK         bilety wstępu   - 10%** 
Oceanarium prehistoryczne, dinozaury, miniatury, 
dom do góry nogami, labirynt luster, kino 6D 
 

Ochaby Wielkie ul. Hodowlana 2 tel. 665-201-062 

STACJA NARCIARSKA „SKOLNITY”  
wjazdy i zjazdy kolejką linową          -  lato  - 15%                        
karnety narciarskie                          - zima  - 10%                   

 

Wisła centrum, ul. Kolejowa, tel. 731-323-711 

ZAMEK ZAGADEK                            - 15% 
Przyjazne i bezpieczne Escape Roomy 
WSPANIAŁA ZABAWA DLA KAŻDEGO     
 

Wisła, Lipowa 4A (Myśliwski Pałacyk Habsburgów)  
okolice dworca PKP i PKS  tel.798-101-128 

KULIGI latem i zimą  „RANCZO CIEŃKÓW” -10%    

Wzdłuż potoku, bajeczną doliną             (od 5 osób) 
Białej Wisełki, muzyka, biesiada, gawędy górali     
 

Wisła ul. Biała Wisełka, tel.601-511-027; 695-197-096 

KULIGI latem i zimą       (minimum 10 osób) - 15% 
Trasa wzdłuż potoku doliną Gościejów, 
pochodnie, muzyka i poczęstunek w kolybie     
 

                         Wisła ul. Gościejów 27, tel.  503 115 685 

WYCIĄG „BUKOWA”                       - 10%     
Wyciąg (220m) dla dzieci i początkujących,  
oświetlony, wypożyczalnia sprzętu  
 

Wisła Centrum, ul. Bukowa 16, tel. 607-983-743 

NARTY - PRZEDSZKOLE „RUDOLF”   - 5% 
BC CROSS : wypożyczalnia, instruktorzy,  
oraz górskie wyprawy terenówkami i quadami 
 

Wisła Malinka, ul. Fiedorowska 5 tel. 502-686-260 

WYCIĄG „PASIEKI”                         - 20%    
Wyciągi (600 m, 170 m, tor snowtubingowy), 
naśnieżanie, oświetlenie  
 

Wisła Głębce, ul. Brzegowa10, tel.609-514-813 

WYPOŻYCZALNIA „RASZKA SPORT” - 10% 
narty, snowboard + serwis             poza przecenami     
 

Wisła Centrum (okolice ronda), ul. 1-go Maja 35  
tel. 33-855-13-15; 690-042-016 

WYCIĄG „SIGLANY”                        - 10%    
Wyciągi (500m, 250 m,), naśnieżanie, oświetlenie  
 

 

Wisła Głębce, ul. Siglanów 10, tel. 785-046-071 

WYPOŻYCZALNIA „WINTERGROUP”  
Sprzęt narciarski, serwis,                           - 10% 

centrum testowe                    Head-Voelki-Atomic 
 

Wisła,  wyciąg Nowa Osada tel. 507-705-000 

STACJA NARCIARSKA „STOK”       - 10% 
(1000;800;150m) - kanapy 4 osobowe, szkółka, 
wypożyczania, zimowy plac zabaw, karczma 
   

Hotel „Stok”, Wisła ul. Jawornik 51A, tel. 33-855-41-00 

XTRAINING „ŚWIAT PRZYGODY”      - 10% 
zima – instruktorzy: narty, snowboard, szkółka  
        Wisła, przy wyciągu Nowa Osada tel. 666-239-271 

 

lato – jeepy, quady  tel. 662-681-680 


