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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
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Hotel „ADAM & SPA” ***
KUDOWA ZDRÓJ 
klimatyczny i kameralny hotel położony ok. 300 metrów od Aqua Parku 
„Wodny Świat” oraz ok. 1 km od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód Mine-
ralnych. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe (2 łóżka jednoosobowe), 3- 
osobowe (1 łóżko małżeńskie i 1 jednoosobowe) oraz 2-,3- osobowe 
o podwyższonym standardzie (taka sama konfiguracja łóżek jak w 
standardzie) i 2 osobowe apartamenty, wszystkie z możliwością do-
stawki i z łazienką, wyposażone w telewizor, telefon, ręczniki i WI-FI, 
w pokojach o podwyższonym standardzie i apartamentach dodat-
kowo czajnik bezprzewodowy oraz lodówka. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, strefa SPA oraz kompleks baseno-
wy: strefa rekreacyjna z biczami wodnymi, kaskadą, gejzerem oraz 
łóżkami do hydromasażu, jacuzzi i łaźnia parowa, sala konferencyjna 
(max 85 osób), sala kominkowa, bilard. 
W cenie pakietu WCZASY: 2 posiłki dziennie, butelka wina i słodki 
upominek w pokoju, jednodniowa wycieczka z oferty miejscowego 
Biura Podróży lub masaż całego ciała, voucher na wypożyczenie ro-
weru na cały dzień, seans w Grocie solnej, dostęp strefy wellness Sali 
Relaksu oraz Sali Kominkowej i Patio grillowego z bilardem, WI-FI, 
parking, Kijki Nordic Walking, 10% rabatu na wycieczki miejscowego 
Biura Podróży.
Informacje dodatkowe: dzieci do 4 lat na wspólnym spaniu ze śnia-
daniem gratis - dopłata do połowy porcji obiadokolacji 30 zł/doba, 
dzieci 4-12 lat ze zniżką połowa porcji wyżywienia, opłata za pobyt 
ze zwierzęciem 40 zł/doba. 

POLADAM

„ADAM & SPA” 
CENA ZA 1 NOC 

WCZASY
20.04-30.09.22 30.09-21.12.22 

DOR/2/2P 350 330
DOR/ 3/2P 320 290

DZ(4-12)/DOS/2P 215 195
DZ(12-18)/DOS/2P 265 215

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ADAM SPA

http://www.karpatia.pl/kudowa-zdroj/adam-and-spa-hotel.html

