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Spotkanie Miłośników Kaktusów 

Ustroń - Jaszowiec 2023 

 

Zapraszamy na Spotkanie Miłośników Kaktusów, które odbędzie w miejscowości Ustroń - 
Jaszowiec w dniach od 28-30 kwietnia 2023 
Do dyspozycji Państwa będzie Dom Wczasowy "Leśnik" zlokalizowany w Ustroniu – 
Jaszowiec (43-453) przy ul. Turystycznej 7.  
 
Program będzie tradycyjny.: 
 
- Spotkamy się w piątek ( 28 kwietnia)  o godz. 1730 na grillu.  
Doba Hotelowa od godz 14;00 

- W sobotę ( 29 kwietnia) wysłuchamy kilku prelekcji na sali konferencyjnej oraz spotkamy 
się na giełdzie kaktusów, sukulentów, literatury i gadżetów 
Wieczorem będziemy się bawić i wymieniać opowieści na  uroczystej kolacji.  

- W niedzielę (30 kwietnia) będzie można odwiedzić kolekcje kaktusowe(trwa ustalanie) 
 
Koszt pełnego uczestnictwa – 450 zł 
W tej cenie otrzymujecie Państwo dwa noclegi i pięć posiłków (od piątkowej kolacji do 
niedzielnego śniadania) oraz wstęp na wszystkie imprezy.  

Ustalenia dla osób nie biorących udziału w całym trzydniowym spotkaniu są następujące: 

 Kolacją grillowa  60.00 zł;  

 Nocleg: 80,00 zł;(x2-160zł)  

 Śniadanie: 30.00 zł;(60zł)  

 Obiad : 35.00  zł;  

 Kolacja uroczysta 70.00 zł 

 Bufet kawowy:25zł 

 Opłata klimatyczna: 5zł za jeden dzień(x3-15zł) 

  Organizacyjne  : 25 zł 

 



 Ponadto: 

- dla dzieci do lat 3 pobyt jest bezpłatny;  
- dzieci w wieku od 3 do 10 lat za pobyt zapłacą 50% kwoty; 
- powyżej 10lat – odpłatność pełna; 
-proszę również o uzgodnienie z recepcją hotelu posiłków w przypadku odmiennych 
nawyków żywieniowych 
 

Zgłoszenia należy przysyłać do 26 marca 2023 roku  
Po tym terminie też będziemy przyjmować zgłoszenia  Ale nie gwarantujemy miejsca w 
Hotelu 
Opłaty prosimy wpłacać do 26 marca 2023r!!!!!!!!! oraz przesłać informacje o wpłacie 
 
Konto do wpłaty :  
 

90 1050 1298 1000 0022 6396 9012(tytuł wpłaty ,,KAKTUSIADA 2023) 

Grzegorz Goldmann 
Powstańców Śl 101 
44-186 Gierałtowice 
 Zgłoszenia proszę wysyłać na adres internetowy organizatora: 

Grzegorz Goldmann  greggold@wp.pl      tel  601851206 

 

Osoby, które chcą skorzystać tylko z wyżywienia bez noclegu proszone są o powiadomienie 
organizatorów (musimy zamówić ilość posiłków). 

Można spędzić w ośrodku kolejne dni po uzgodnieniu z Kierownictwem Hotelu, oczywiście 
za dodatkową opłatą  Tel Ośrodka  - 33 854 25 72 

Serdecznie zapraszamy również wszystkich niezrzeszonych miłośników kaktusów do 
udziału w naszym spotkaniu. Uczestnicy nie będący członkami PTMK mogą 
potraktować naszą imprezę jako okazję do spotkania się z kolegami internetowymi, 
wysłuchania ciekawych prelekcji, dokonania zakupów, poznania form pracy 
Towarzystwa i poznania jego członków.  

 

DO ZOBACZENIA 


