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„NOWY ZDRÓJ” 
REHABILITACYJNY 

nd-nd 7 nocy 
CENA ZA 1 NOC

30.10-
18.12.22 

DOR/2/2P 311
DOR/1/2P 372

ceny podane w PLN

„NOWY ZDRÓJ” 
POLANICA ZDRÓJ 
obiekt położony 600 metrów od centrum miejscowości oraz 50 m od 
Parku Zdrojowego, najbliższy wyciąg narciarski oddalony 20 km.
Zakwaterowanie:  300 miejsc noclegowych w 140 pokojach 1, 2 (z 
możliwością jednej dostawki), 3-os. i 5 apartamentach – wyposażo-
nych w łazienkę z kabiną prysznicową oraz w apartamentach wannę, 
suszarkę i ręczniki, balkon lub taras, TV LED, telefon, WiFi.  
Dodatkowo do dyspozycji Gości: restauracja na 260 osób – możliwość wy-
boru diety wegetariańskiej, wegańskiej oraz bezglutenowej, kawiarnia z wła-
snymi wypiekami, sala bankietowa na 130 osób, 5 sal konferencyjnych z peł-
nym wyposażeniem technicznym, 2 baseny z funkcją rehabilitacyjną, masaży 
wodnych i rekreacyjną, jacuzzi, salę fitness, strefę saun: sauna fińska, ziołowa, 
infrared i łaźnia parowa, strefa SPA & Wellness w 26 gabinetach oferujących 
usługi pielęgnacyjne, masaże, zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i inne, par-
king zewnętrzny na 100 samochodów i 3 autokary – dodatkowo płatny. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z kompleksu basenowego, 
jacuzzi, strefy saun oraz Sali fitness z siłownią, wifi.                                                   
W cenie pobytu TURNUS REHABILITACYJNY 7 nocy:  1 konsultacja 
medyczna, 3 zabiegi dziennie wg zalecienia medycznego, (od ponie-
działku do piątku – oprócz sobót, niedziel, świat oraz dnia przyjazdu 
oraz wyjazdu),  krenoterapia (bilety do pijalni wody mineralnej), zaję-
cia z fizjoterapeutą (wtorek-piątek wymagane zapisy), opieka fizjote-
rapeutyczna, program kulturalno-rozrywkowy.
W cenie pakietu FERIE: specjalne rabaty w wypożyczalni sprzętu 
oraz na zajęcia z instruktorem w Zieleńcu, schowek na narty, wie-
czory taneczne organizowane zgodnie z harmonogramem, dla dzie-
ci zajęcia animacyjne w każdy czwartek (wymagane zapisy, min. 5 
uczestników), sala zabaw.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 na łóżku z rodzicami GRATIS,  
a jedno dziecko (3-9 lat) na dostawce ze zniżką. Parking 15 zł/doba, 
wypożyczenie ręcznika zabiegowego – 20 zł/pobyt,  szlafroka – 30 
zł/pobyt. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu do-
stępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * 
SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

POLNOZ

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NOWY ZDRÓJ

„NOWY ZDRÓJ” 
CENA ZA 1 NOC

16.01-26.02.23  
FERIE 

min. 3 noce

DOR/2/2P 329
DZ(3-9)/DOS/2P 145

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/polanica-zdroj/nowy-zdroj-centrum-zdrowia-i-wypoczynku.html
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uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej posiadające 4 źródła wód mineralnych 
(kwaśnych), najbardziej mineralizowane to „Wielka Pieniawa”.
Leczy się tutaj choroby narządów ruchu, gastrologiczne oraz kardiolo-
giczne.
Polanica Zdrój to doskonała baza na wycieczki po Ziemi Kłodzkiej (za-
bytki Polanicy, wodospad Wilczki w Międzygórzu, Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, oraz tysiącletnie Kłodzko z licznymi zabytkami architektonicz-
nymi).

POLANICA ZDRÓJ


