
Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017, 24.02.2018-07.04.2018

Łóżko regularneTerminy
Wczasy świąteczne 7 dni
20.12.2017-27.12.2017

w cenie Wieczór Sylwestrowy

w cenie Wieczór Sylwestrowy

Wczasy świąteczne 5 dni
23.12.2017-28.12.2017

FB / 290 zł
HB / 250 zł

Oferta specjalna dowolne 3 dni
02.01-06.01.2018

FB / 680 zł
HB / 570 zł

Sezon B
7 dniowy turnus

FB / 650 zł
HB / 540 zł

FB / 770 zł
HB / 650 zł

FB / 570 zł
HB / 490 zł

FB / 770 zł
HB / 670 zł

FB / 670 zł
HB / 590 zł

Sezon C
7 dniowy turnus

Wczasy noworoczne 6 dni
27.12.2017-02.01.2018

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni
29.03-03.04.2018

FB / 370 zł
FB / 480 zł

SZCZYTNA
tajemnicze Góry Stołowe

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. 

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 zarówno na turystyczne szlaki jak i stoki narciarskie.

       ATRAKCJE W OKOLICY:

OBIEKT (152 miejsca):

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

barokowy kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Papiernictwa

� Jedyne w Polsce oświetlone trasy do narciarstwa biegowego,
liczne trasy spacerowe, trasy do Nardic Walking, szlaki
rowerowe, pole golfowe

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

� ON Zieleniec Ski Arena, ON Czarna Góra, ON Deštné
(w Czechach)

• 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 
• Organizacja konferencji i imprez (str. 10)
• Kawiarnia, sala balowa, świetlica, WiFi – w obrębie recepcji

(w budynku turystycznym) i na korytarzach w budynku A
• Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 8-9)
• Parking płatny 10 zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony, zamykany

o godz. 22.00 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

32 33

       OWR Relax

ul. Robotnicza 23, 57-330 Szczytna
tel./fax: 74 866 92 62
e-mail: relax@nat.pl
GPS: 50°24’28.8”N, 16°24’49.7”E

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat 

Cena od

250 zł

              INFORMACJE PRAKTYCZNE

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

• Uroczysta kolacja wigilijna / *wieczór sylwestrowy, menu świąteczne
/ noworoczne / wielkanocne.

• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• 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 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu: w zależności od terminu

pobytu FB 420 zł / 7 dni lub FB 490 zł / 7 dni. 
• *Wieczór sylwestrowy z uroczystą kolacją przy muzyce mechanicznej.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad między

turnusami GRATIS.
• Zakwaterowanie w budynku turystycznym zniżka 10%.
• Możliwość skorzystania w ośrodku z wycieczek fakultatywnych
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet) + obiad serwowany + kolacja (bufet)

HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Więcej informacji na str. 5


