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XVIII Wiosenne Spotkanie Miło śników Kaktusów 

Ustro ń - Jaszowiec 2017 

 

Zapraszamy na XVIII Spotkanie Miło śników Kaktusów , które odbędzie się miejscowości 
Ustroń - Jaszowiec w dniach od 28 do 30 kwietnia 2017 r . (Dom Wczasowy "GLOBUS", 
Ustroń – Jaszowiec,Turystyczna 6, tel. +48 33 854 25 36, mail: globus_sylwia@op.pl) 
 
Program: 
Piątek 28 kwietnia  o godz. 1700 – grill. 

Sobota  29 kwietnia  - prelekcje  oraz giełda kaktusów , sukulentów, literatury i gadŜetów. 
Zapraszamy wszystkich uczestników do przywiezienia swoich ro ślin.  

Wieczorem będziemy się bawić na  uroczystej kolacji.  

Zapewniamy bufet kawowy podczas sobotnich prelekcji a przez cały okres  w kawiarni 
będzie moŜliwość zakupu - woda mineralna, napoje gazowane, soki, kawa, herbata, piwo. 
Kierownictwo Domu Wczasowego ”GLOBUS” zaoferowało: basen, bilard i stół do tenisa 
stołowego oraz moŜliwość skorzystania z sauny suchej i szerokiej gamy masaŜy i zabiegów. 

Niedziela 30 kwietnia  - odwiedzimy kolekcje kaktusowe. 
  
Koszt pełnego uczestnictwa – 260,00 zł. W cenie otrzymujecie Państwo dwa noclegi i pięć 
posiłków (od piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania). Dla osób spoza Polski opłata na 
miejscu.  

Zapraszamy równie Ŝ członków rodzin kaktusiarzy . Ustalenia dla osób nie biorących 
udziału w spotkaniu sobotnim (giełda, prelekcje)są następujące:  

- dla dzieci do lat 3 pobyt jest bezpłatny,  
- dzieci w wieku od 3 do 14 lat za pobyt zapłacą 160 zł.,  
- powyŜej 14 lat – odpłatność pełna. 
 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres internetowy organizatora -  Andrzeja Wandzika 

andrzej.wandzik@atwdb.pl  lub telefonicznie: +48 601 407 806 

 



 

Zgłoszenia nale Ŝy przysyła ć do 02 kwietnia 2017 roku.   
Po tym terminie teŜ będziemy przyjmować zgłoszenia ale nie gwarantujemy miejsca w 
Hotelu.  

MoŜna oczywiście spędzić w ośrodku kolejną noc (następne) lub przyjechać wcześniej. 
W takim przypadku proszę uzgodnić to z recepcją hotelu. Skrócony pobyt naleŜy uzgodnić z 
organizatorem. 

Osoby, które chcą skorzystać tylko z wyŜywienia bez noclegu proszone są o powiadomienie 
organizatorów (musimy zamówić ilość posiłków) w terminie do 23 kwietnia 2017 r. – opłata 
na miejscu. 

Serdecznie zapraszamy!  


