
PO
LSKA

71

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

Hotel „MIR – JAN” 
LĄDEK ZDRÓJ 
Obiekt położony na skraju części uzdrowiskowej, nad brzegiem rzeki 
Biała Lądecka. 
Zawkaterowanie: 26 pokoi Premium, 39 pokoi standard – 1- oraz 
2- osobowych z możliwością dostawki dla dziecka (3-12 lat).
Do dyspozycji Gości: parking, restauracja, drink bar, winda, letni 
taras, salka kominkowa, część wellness & SPA (basen z wodami so-
lankowymi, basen dla najmłodszych, jacuzzi, sauna fińska, infrared, 
parowa, siłownia), 3 sale konferencyjne w pełni wyposażone, baza 
zabiegowa /m. in. komora hiperbaryczna, laser energetyczny, gabi-
net kosmetyczny/. 
W cenie pobytu: WiFi, parking, korzystanie z basenu, sauny infrared, 
jacuzzi oraz siłowni. 
W cenie pobytu WIELKANOC: 3 noce, 3 śniadania w tym uroczy-
ste wielkanocne, 3 obiadokolacje, szukanie wielkanocnego zajączka, 
1 seans w komorze normobarycznej (tlenowej), słodki bufet w 1 i 2 
dzień świąt, dancing.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń, śpiące z ro-
dzicami – bezpłatnie. Wypożyczenie łóżeczka – 50,-zł/doba. Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoju z widokiem na rzekę oraz do pokoi 
premium. Opłata za zwierzę – 50 zł,-/doba. 

POLMIR

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

MIR-JAN

MIR JAN 
CENA ZA 1 NOC

03.01-07.04.23  
min. 3 noce

07-10.04.23 
WIELKANOC 

3 noce

10-28.04.23, 
03.05-07.06.23, 

10-26.06.23 
min 3 noce

DOR,DZ/2/1P 221 403/2P 229
DZ(3-12)/DOS/1P 140 308/2P 160
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ladek-zdroj/mir-jan-hotel.html
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obecnie to niewielkie uzdrowisko–niespełna 7 tys. mieszkańców, które 
dzieli się na starą–zabytkową cześć miejską, oraz na część uzdrowisko-
wą (jedno z najbardziej znanych uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej), gdzie 
leczy się choroby reumatyczne, narządów ruchu, układu nerwowego, 
krążenia, chorób zawodowych i chorób skóry.
Jest prawdopodobnie najstarszym sudeckim uzdrowiskiem.
Warto odwiedzić rynek, oraz leżący obok kościół Narodzenia NMP, na-
tomiast w części uzdrowiskowej warto zobaczyć przede wszystkim oby-
dwa Zakłady Przyrodolecznicze „Wojciecha” i „Jerzego”, pijalnię wód, 
oraz leżące blisko siebie parki zdrojowe (parki leśne). Turystyczne przej-
ście graniczne–ok. 4 km od Lądka Zdroju.
Ośrodki narciarskie: Lądek – Zdrój, Czarna Góra, Kamienica.

LĄDEK ZDRÓJ


