ŚWIĘTA WIELKANOCNE
W POLANICY ZDRÓJ – perły polskich uzdrowisk
Termin: 19-22.04.2019
Uzdrowisko Polanica-Zdrój to kurort, którego klimat stwarza warunki do leczenia przede
wszystkim chorób układu krążenia i nie tylko. Czyste powietrze, lecznicze wody mineralne i złoża
borowiny sprawiają, że swoje zdrowie podreperują tutaj także osoby zmagające się m.in. z
chorobami reumatycznymi czy górnych dróg oddechowych.

1 DZIEŃ Wyjazd z Nowego Sącza o godz 09:00 (z Brzeska o 10:00, z Krynicy Zdrój o 08:20, z
Krosna o 07:00). Przejazd do miejscowości Polanica Zdrój. Zakwaterowanie w ośrodku,
obiadokolacja i nocleg.
2-3 DZIEŃ Pobyt w hotelu, w którym odbędzie się uroczyste śniadanie wielkanocne z tradycyjnym
menu i regionalną kuchnią, serwowane będą świąteczne obiady i słodki serwis w pierwszy dzień
świąt, gdzie rodzinny czas przepełniony będzie wypoczynkiem, spokojem i radością. Program
pobytu charakteryzuje się przede wszystkim tradycją, a także pozwala rodzinnie i ciekawie spędzić
czas Świąt Wielkiej Nocy. W trakcie pobytu wyjazd do Aquaparku „Wodny Świat” w Kudowej
Zdrój.
4 DZIEŃ W ostatnim dniu pożegnalne śniadanie. Wykwaterowanie z ośrodka. Powrót do Nowego
Sącza ok. godz. 16:00.
Zakwaterowanie w Willi *** położonej 900 m od Parku Zdrojowego, pokoje 2,3,4-osobowych,
wyposażone w TV, łazienkę z ręcznikami, mydłem i suszarką do włosów. Ponadto Goście mogą
skorzystać z bezpłatnego internetu oraz automatu z kawą, herbatą, gorącą czekoladą. Doskonałe
położenie sprzyja lokalnym wycieczkom w Góry Stołowe a konkretnie do Parku Narodowego Gór
Stołowych, stanowiącego serce Sudetów. Ponadto obiekt położony jest w bliskiej odległości kortów
tenisowych (300m), licznych kawiarni i restauracji (200m), letniego toru saneczkowego (400 m),
pasażu spacerowego nad Bystrzycą Dusznicką (200 m). Polanica Zdrój położona jest w Kotlinie
Kłodzkiej. Wraz ze wszystkimi swoimi atrakcjami oraz z pięknym widokiem na Sudety, zaskarbiła
sobie serca wielu turystów.

CENA 780 zł/os, 749 First
CENA ZAWIERA: transport autokarem/busem, 3 noclegi w willi * * * , 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
słodki serwis, ubezpieczenie NNW, wyjazd do Aquaparku Kudowej Zdrój.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do Aquaparku, dopłaty do wyjazdów z innych
miejscowości (str. 46).
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