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Sanatorium „POLONIA” 
KUDOWA ZDRÓJ 

położone w centrum Parku Zdrojowego, w pobliżu Pijalni Wód Mineral-
nych i Zakładów Przyrodoleczniczych. Obiekt kryje w swoich wnętrzach 
Teatr Zdrojowy im. S. Moniuszki.
Zakwaterowanie:  komfortowe pokoje: 1 os., 2 os., 3 os., apartamen-
ty. 
Do dyspozycji Gości: jadalnia, kawiarnia, gabinety lekarskie, bilard, 
sala gimanstyczna. 
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 od ponie-
działku do soboty w godzinach 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. 

POLPOLK

„POLONIA” 
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

POLONIA

http://www.karpatia.pl/kudowa-zdroj/polonia-sanatorium.html
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położona w bezpośrednim sąsiedztwie Narodowego Parku Gór Stoło-
wych (m.in. Błędne Skały, Skalne Grzyby), posiada zasoby wód mineral-
nych (kwaśnych) wykorzystywanych do kuracji pitnych, kąpieli mineral-
nych.
Leczy się tutaj choroby kardiologiczne, chroniczne i alergiczne schorze-
nia dróg oddechowych, endokrynologiczne (nadczynność tarczycy), 
niedokrwistość, otyłość oraz choroby narządów ruchu.
Ok. 3 km od uzdrowiska znajduje się polsko-czeskie przejście graniczne. 

KUDOWA ZDRÓJ


