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       ATRAKCJE W OKOLICY:

� Festiwale i koncerty w Dworku Chopina
� Neogotycki zespół zamkowy Leśna na górze Szczytnik,

barokowy kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela,
park z I poł. XIX w., Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
Muzeum Papiernictwa

� Jedyne w Polsce oświetlone trasy do narciarstwa biegowego,
liczne trasy spacerowe, trasy do Nordic Walking, szlaki
rowerowe o zróżnicowanym poziomie trudności, pole golfowe

� Park Zdrojowy w Dusznikach Zdrój, położony w przepięknej 
dolinie Bystrzycy Dusznickiej

OBIEKT (152 miejsca):

• Obiekt całoroczny. Do dyspozycji gości są trzy pawilony:
budynek A – pokoje 2-, 3- 4- i 5- osobowe,
budynek B – pokoje 1-, 2- i 3- osobowe,
budynek turystyczny pokoje – 1-, 2-, 3- i 4- osobowe

� Basen kryty, sauna, wanna z hydromasażem
� Wiata grillowa
� Bilard, tenis stołowy, siłownia 
� Boiska (m.in. nie wymiarowe do piłki nożnej), korty tenisowe 
• Kawiarnia, sala balowa, świetlica,
• WiFi – w obrębie recepcji (w budynku turystycznym) i na korytarzach

w budynku A
• Parking płatny 10 zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony, zamykany

o godz. 22.00

GÓRY

OWR Relax
Obiekt położony na częściowo zalesionej działce o pow. 10 
hektarów pomiędzy Dusznikami Zdrój a Szczytną. Przez teren 
ośrodka przepływa malowniczo wijąca się rzeka – Bystrzyca 
Dusznicka. Świetny punkt wypadowy na turystyczne szlaki.

SZCZYTNA k/ Dusznik Zdroju
Duszniki Zdrój to nieduże, położone na Ziemi Kłodzkiej u podnóża 
Gór Stołowych miasteczko. Część uzdrowiskowa znajduje się poza 
centrum miasta, co zapewnia turystom ciszę i spokój. Już na 
początku XV wieku odkryto tu lecznicze źródła. 

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl

Osoba dorosła /Dziecko > 14 latTerminy

Sezon A
7 dniowy turnus
23.06 – 25.08.2018

FB / 740 zł
HB / 630 zł

Sezon B
7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

FB / 690 zł
HB / 580 zł

Sezon C
7 dniowy turnus
07.04 – 26.05.2018
29.09 – 27.10.2018

FB / 660 zł
HB / 550 zł

                   Cena zawiera:

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB),
korzystanie z basenu krytego (1 godzina dziennie) i siłowni.

• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)
+ obiad serwowany + kolacja (bufet). 

• HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%

od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-14 lat na dostawce / wspólnym spaniu w atrakcyjnej cenie:

FB 350 zł / 7 dni, HB 280 zł / 7 dni.
• Zakwaterowanie w budynku turystycznym zniżka 10%.
• Możliwość skorzystania w ośrodku z wycieczek fakultatywnych.
• Więcej informacji – str. 4-5.

Wczasy z transportem – str. 12-13, Oferta dla Seniora - str. 18-19.


