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KUDOWA ZDRÓJ 
Hotel Uzdrowiskowy St. George 
Ul. Kościuszki 180 
57-350 Kudowa Zdrój 
TERMINY TURNUSÓW: 
TURNUS I 03.08.2018 – 14.08.2018 (12 DNI) CENA 300 zł z dofinansowaniem KRUS 

Kudowa Zdrój jest miejscowością położoną w dolinie na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza 
Orlickiego na wysokości od 370 do 420 m n.p.m. Głównymi atrakcjami turystycznymi Kudowy 
są położona w dzielnicy miasta Czermna Kaplica Czaszek - jedna z trzech w Europie, 
odrestaurowany Park Zdrojowy z pijalnią wód mineralnych (wody arsenowe) i otwarte w 2002 r. 
kryte kąpielisko. Ponadto Kudowa jest dogodnym punktem wypadowym dla jednodniowych 
wycieczek w Góry Stołowe (Szczeliniec Wielki, rezerwat Błędne Skały), sanktuarium w 
Wambierzycach. W Kudowie działa również Muzeum Zabawek, Muzeum Żaby, gromadzące 
wszelkie gadżety związane z tym płazem oraz Szlak Ginących Zawodów. W niedalekiej 
odległości od Kudowy Zdrój (19km) znajduje się Zieleniec z największym ośrodkiem narciarskim 
w Kotlinie Kłodzkiej. Leży on na wysokości ok. 950 m. n. p. m. w paśmie Gór Orlickich. 
OPIS OŚRODKA

OPIS OŚRODKA 
W Hotelu Uzdrowiskowym St. George Kudowa-Zdrój znajdziecie Państwo wszystko, co jest 
potrzebne do zrelaksowania się i regeneracji organizmu. Kompleks położony jest nieopodal Parku 
Narodowego Gór Stołowych, który zapewnia przepiękne krajobrazy i zdrowe, świeże powietrze. 
Dostęp do basenu w wyznaczonych godzinach. 
POKOJE Zakwaterowanie w pokojach 3/4 osobowych. 
WYŻYWIENIE 
Wyżywienie w formie serwowanej lub bufetu (do ustalenia): 
- śniadania, 
- obiad, 
- podwieczorek, 
- kolacja 
Pobyt rozpocznie się obiadem a zakończy śniadaniem.

W PROGRAMIE KOLONII:* 
- zwiedzanie Kudowy Zdrój oraz okolic (szlaki turystyczne, Pstrążna, Narodowy Park Gór 
Stołowych, zwiedzanie miasta, Parku Zdrojowego z degustacją wód mineralnych) 
- konkursy z nagrodami i dyplomami (przyrodnicze, na temat zdrowia i zagrożeń ,wiedzy, 
olimpiada sportowa). 

http://www.tpd.legnica.pl/


- kąpiel w basenie hotelowym, ognisko, dyskoteki. 
- wycieczka autokarowa do Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, Szlak Ginących 
Zawodów/ Kaplica Czaszek. 
- wycieczka autokarowa do Czech (zakupy słodyczy po czeskiej stronie miasta)/ Kłodzka- 
zwiedzanie starówki i Twierdzy Kłodzkiej, Polanicy Zdrój i Dusznik Zdrój – zwiedzanie 
parków zdrojowych, degustacja wód mineralnych. 
- pogadanki na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń XXI wieku. 
*Ramowy plan kolonii może ulec modyfikacji ze względu na pogodę lub inne okoliczności 
Kudowa Zdrój

Kudowa Zdrój – Hotel St. George




