
AKCJA LETNIA TPD 2016: KUDOWA ZDRÓJ 

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  
 

Jest to kameralna willa z restauracją utrzymane w stylu Art Deco mieszcząca się w budynku                   

z początków XX w, ukrytym w głębi parku w centrum uzdrowiskowym Kudowy Zdroju. 

Obiekt o wysokim standardzie, po kapitalnym remoncie wyposażony w windę.  

Dyskretne odosobnienie pensjonatu zapewnia idealne warunki pobytu i odpoczynku lub 

twórczych spotkań w niewielkim gronie. To idealne miejsce dla osób szukających 

wytchnienia, odpoczynku  i relaksu. 

 

POKOJE 

Willa Pod Gwiazdami oferuje 17 komfortowych- stylowo urządzonych pokoi 1,2,3 os. 

Wszystkie pokoje wyposażone są w TV LCD, nowe meble, Internet WiFi. Łazienki posiadają 

suszarki do włosów    i ręczniki kąpielowe. Czajniki bezprzewodowe są ogólnodostępne na 

korytarzu. 

 

WYŻYWIENIE 

Ośrodek posiada własną stylową salę restauracyjną, w której serwuje domowe posiłki; 

* śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 

* obiadokolacje serwowane do stolika. 

Willa Pod Gwiazdami 

Ul. Słowackiego 4 

57-350 Kudowa Zdrój 

ZAPISZ DZIECKO NA TURNUS 

Turnus Czas trwania Koszt** 

I 06.08 – 16.08.2016 r. (11 dni) 890 zł 

 (**) Koszt  może ulec zmianie 

JAK MOŻNA ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE? 

Aby zapisać dziecko na kolonię należy zadzwonić pod numer 76 724-51-09, wysłać 

wiadomość pod adres tpd.legnica@wp.pl z prośbą o zarezerwowanie miejsca, podać turnus 

jaki Państwa interesuje, pełne dane dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu 

kontaktowego. Po karty kwalifikacyjne na kolonie należy zgłosić się do naszej siedziby al. 



Orła Białego 2 w Legnicy. TPD oferuje 10% zniżki w opłacie za kolonie letnie krajowe dla 

dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę 

Legnica. Istnieje możliwość dofinansowania dla rodzin o trudnej sytuacji materialnej. 

Zaliczkę na kolonie do Kudowy Zdrój w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie 

tygodnia, resztę należności można wpłacić w całości lub w ratach najpóźniej do 15 czerwca 

na konto: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy Bank Zachodni WBK 

83 1090 2066 0000 0001 1972 8118. W tytule przelewu zawrzeć informacje: imię i nazwisko 

dziecka, turnus, miejscowość kolonii. 

 

 


