OFERTA SPORTOWA
Hotel Polanica Resort&Spa to jedyny obiekt w Kotlinie Kłodzkiej z krytą halą sportową i
pełnowymiarowym basenem – tak obszernie wyposażony w zakresie infrastruktury sportoworekreacyjnej i noclegowej. W zakresie sportu nie ma u nas rozwiązań na pół gwizdka. Posiadamy
imponująca infrastrukturę sportową i chcemy byś z niej korzystał.

Zaplecze rekreacyjne
Hala sportowa
Jedyna na terenie Ziemi Kłodzkiej kryta hala sportowa ze sztuczną trawą mieści się przy naszym
Hotelu. Wielofunkcyjne boisko o powierzchni 650m² powstało z myślą o aktywnym spędzaniu
wolnego czasu. Z boiska można korzystać w ramach różnych dyscyplin sportowych, m.in.:tenis,
siatkówka, koszykówka, piłka halowa, piłka ręczna.

Basen
Pełnowymiarowy basen w naszym Parku Wodnym wyróżnia nas wśród obiektów noclegowych.
Z myślą o naszych Gościach stworzyliśmy strefę z masażerami i gejzerami, jacuzzi oraz strefę saunłaźnia parowa, sauna sucha oraz saunarium. Dla najmłodszych - płytka strefa z parasolem wodnym
oraz zjeżdżalnią. Wynajem torów pływackich dla grup sportowych- indywidualna wycena.

Siłownia i sala fitness
Na Gości ceniących aktywność fizyczną czeka siłownia wyposażona w sprzęt typu cardio i wolne
ciężary.

Dodatkowo:
Boisko do badmintona
Zestaw do tenisa stołowego
Piłkarzyki
Kijki do nordic walking do wypożyczenia
Miejsce do przechowywania sprzętu sportowego

W pobliżu:
Boisko Wielofunkcyjne OSIR - 350 m od hotelu
Stoki narciarskie Zieleniec - 20 km od hotelu
Tauron Duszniki Arena - 15 km od hotelu
Oznakowane trasy rowerowe, biegowe, rowerowe i nordic walking

Oferujemy
95 komfortowych pokoi z miejscem do pracy i wypoczynku, ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu
Kameralną salę konferencyjną wyposażoną w profesjonalny sprzęt multimedialny na szkolenia/spotkania
Kilka wariantów przerw kawowych, dopasowanych do charakteru spotkania
Kręgielnia – cztery profesjonalne tory bowlingowe, jako świetny dodatek dla urozmaicenia wieczoru
Strefa SPA - wyjątkowe pakiety zabiegów, które zrelaksują, napełnią pozytywną energią i dadzą siłę do dalszego
działania

Skontaktuj się z Naszym działem sprzedaży:
Hotel Polanica Resort & Spa
+48 74 868 07 02
rezerwacjegrupowe@hotelpolanica.pl
Będzie nam bardzo miło przedstawić szczegóły.

