
Komfortowy apartament w Polanicy-Zdrój… doskonały dla rodzin! 

„Polanica Zdrój jest śliczna. Pławi się w słońcu, zieleni i błękicie (...). Wszystko tu bowiem jakieś inne. 

Nawet największy ponury melancholik po kilku dniach rozjaśnia swe zachmurzone oblicze(...)” - tak 

ponad 50 lat temu o Polanicy Zdrój pisał Gustaw Morcinek. 

 

Polanica rzeczywiście jest miejscem wyjątkowym. Ta urokliwa miejscowość leżąca u wylotu 

przełomowej Piekielnej Doliny w sercu Kotliny Kłodzkiej posiada nie tylko ciekawą i bogatą historię, 

ale przede wszystkim jest miejscem o wyjątkowych walorach leczniczo-uzdrowiskowych. Znajdują się 

tu: Sanatorium Wielka Pieniawa, szpitale uzdrowiskowe oraz Pijalnia Wód Mineralnych. 

Polanica kusi między innymi ze względu na znakomite położenie. Miejscowość jest ośrodkiem 

całorocznym, przyjmującym turystów z całej Polski i zagranicy. Coroczne festiwale muzyczne i 

filmowe, takie jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej „Muzyka Świata”, koncerty 

muzyki organowej i kameralnej czy też międzynarodowy festiwal filmów amatorskich stanowią nie 

lada atrakcję dla przebywających tu turystów. 

Okoliczne zabytki przyrody stanowią podstawę dla wycieczek krajoznawczych - zwiedza się pieszo, 

samochodem lub rowerem. Do najciekawszych należą: Błędne Skały (labirynt olbrzymich posągów 

skalnych, tworzących rozmaite formy na powierzchni 21 ha !), Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, 

średniowieczne fortyfikacje i ruiny murów obronnych Twierdzy Kłodzkiej. 

Polanica to również znakomite miejsce do uprawiania sportów, zarówno latem jak i zimą! 

Latem stanowi idealny teren treningowy dla kolarzy szosowych i górskich ze względu na pionową 

konfigurację dróg; miasto posiada znakomitą trasę, nazywaną przez kolarzy górskich 

„Piekielną Pętlą”. 

Dla narciarzy Polanica-Zdrój stanowi doskonałą bazę wypadową do Zieleńca - jednego z najlepszych 

polskich ośrodków narciarskich, oraz do Jamrozowej Polany - rozległej polany położonej na 

Wzgórzach Lewińskich blisko Dusznik-Zdroju, posiadającej trasy biegowe o długości 12,5 km ! 

Polanicę-Zdrój odwiedzili między innymi: Maria Dąbrowska, Mieczysław Fogg, Irena Santor. 

 

 

 

 

 

 



 

Apartament o wysokim standardzie wykończenia (60 m2). Oddany w drugiej połowie 2007 roku. 

Położony w pięknej, cichej okolicy, w strefie uzdrowiskowej przy Parku Zdrojowym. Na parterze, z 

dwoma balkonami oraz przyległym ogródkiem. 

 

• sypialnia (16 m2) z 3 miejscami do spania (łóżko małżeńskie + jednoosobowa sofa) 

• pokój dzienny (31 m2) z 3 miejscami do spania (sofa + narożnikowa kanapa) 

• aneks kuchenny (w pełni wyposażony) połączony z pokojem dziennym 

• łazienka z prysznicem 

• garderoba 

Maksymalna ilość miejsc do spania: 6 

Ogrzewanie: gazowe, CO 

Wyposażenie: 

• TV + DVD 

• sanki dla dzieci 

• pościel + komplety do spania (dla 6 osób) 

• suszarka do włosów 

• deska do prasowania + żelazko 

 

Kuchnia:  

• lodówka 

• kuchenka elektryczna (dwupalnikowa) 

• komplet sztućców dla 6 osób 

• komplet garnków dla 6 osób 

• komplet talerzy dla 6 osób 

• komplet kawowy dla 6 osób (serwis) 

• komplet kubków dla 6 osób 

• komplet szklanek dla 6 osób 

• komplet kieliszków do wódki. wina dla 6 osób 

• otwieracz do wina 

• czajnik elektryczny 

• krzesełko dla dziecka 

dodatkowo: miotła, wiadro, mop 

 

Doba: 

• przyjazd: 16:00 

• wyjazd: 10:00 

miejsca parkingowe: tak 


