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Sanatorium „JAN KAZIMIERZ” 
DUSZNIKI ZDRÓJ 
profilem leczniczym sanatorium jest gastrologia, pulmonologia, gineko-
logia, osteoporoza oraz schorzenia narządu ruchu.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3 os. o wysokim standardzie, wyposa-
żone w łazienki, TV-Sat, telefon. 
Do dyspozycji Klienta: ecepcja, windy, jadalnia, gabinety lekarskie, 
sala intensywnego nadzoru medycznego, strefa dostępu do Inter-
netu wi-fi. Obiekt połączony jest z zakładem przyrodoleczniczym i 
przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Przy 
obiekcie znajduje się parking. Odległość od Pijalni Wód Mineralnych 
50 m. 
W cenie pobytu hotelowego (ze śniadaniem): kuracja pitna, co-
dziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), nieograniczony dostęp 
do basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum pon-sob w 
godz. 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczenia, szlafrok, Wifi.
Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: wyżywienie z możliwością wy-
boru menu obiadowego: w dniu przyjazdu kolacja, w dniu wyjazdu 
śniadanie, w pozostałe dni 3 posiłki dziennie, opieka lekarska i pielę-
gniarska, 3 zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - pon-sob 
z wyłączeniem świąt, codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), 
kuracja pitna, nieograniczony dostęp do basenu, jaccuzi, sauny oraz 
Słonecznego Fit Centrum pon-sob w godz. 15.00-21.00, w niedzielę i 
święta bez ograniczenia, szlafrok, Wifi. Pobyty – 7 nocy. 

POLJANK

„JAN KAZIMIERZ” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-08.04.23, 
15.10-16.12.23

08.04-15.10.23, 
16.12.23-03.01.24

DOR/2/3P - LECZ 264 303
DOR/1/3P - LECZ 303 357

DOR/2/1P 189 250
DOR/1/1P 231 308

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JAN
KAZIMIERZ

http://www.karpatia.pl/duszniki-zdroj/jan-kazimierz-sanatorium-.html
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uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej, w dolinie Bystrzycy Dusznic-
kiej, pomiędzy pasmami Gór Bystrzyckich i Orlickich.
Wody mineralne są stosowane w kuracjach pitnych i kąpielach kwaso-
węglowych.
W uzdrowisku najczęściej leczy się choroby gastrologiczne, narządów 
ruchu, chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

DUSZNIKI ZDRÓJ


