
UZDROWISKA KŁODZKIE S.A – GRUPA PGU OFERUJĄ WYNAJEM SAL 
KONFERENCYJNYCH 

Klimatyczne i wielofunkcyjne sale konferencyjne umożliwiające organizację 

zarówno kameralnych spotkań, szkoleń i warsztatów, jak również kongresów i 

dużych konferencji. To stała oferta Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU. 

W każdej z sal  posiadamy pełne wyposażenie do organizacji przerw kawowych, a na 

życzenie gości organizujemy również catering. Cena przerw kawowych już od 9 zł 

od osoby. 

  

Na terenie uzdrowiska Polanica-Zdrój, posiadamy do dyspozycji Gości 4 sale o 

różnej wielkości, wyposażeniu i standardzie:  

 

SALA ŹRÓDLANA (POLANICA – ZDRÓJ) 

Sala o powierzchni 74 metrów w której dostępne są 46 miejsc lub 80 miejsc w 

układzie teatralnym.  

 

Na wyposażeniu sali znajduje się:  

 rzutnik, 

 nagłośnienie,  
 ekran, 
 flipchart.  

Cena: 150 zł/h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALONIK JERZEGO (POLANICA – ZDRÓJ)   

Kameralna sala o powierzchni 40 metrów kwadratowych gdzie pomieścić się może 

do 20 osób. Sala idealna na rozmowy w węższym gronie, negocjacje biznesowe.  

Na wyposażeniu sali znajduje się:  

 rzutnik, 

 nagłośnienie, 
 ekran, 
 flipchart. 

 

Cena: 100 zł/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MAŁA PIENIAWA (POLANICA – ZDRÓJ)  

Kameralny pensjonat z salą konferencyjną na dolnym poziomie – spotkania do 30 

osób. Idealne miejsce do połączenia konferencji z pobytem, w pensjonacie 

posiadamy 15 pokoi w tym 3 apartamenty.  

Na wyposażeniu sali znajduje się:  

 rzutnik, 

 ekran, 
 nagłośnienie.   

 

Cena: 100 zł/h. 
 

 

 

 

 

 

 

 



TEATR ZDROJOWY (POLANICA – ZDRÓJ) 

Idealne miejsce na organizację warsztatów szkoleń jak i kongresów. Do dyspozycji 

gości 280 miejsc siedzących.  

Na wyposażeniu sali znajduje się:  

 ekrany do prezentacji , 
 rzutnik, 
 kabinę do tłumaczeń symultanicznych  

 

Cena ustalana indywidualnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



W Kudowie-Zdrój oferujemy Państwu dwa obiekty:  

 

ZACISZE (KUDOWA-ZDRÓJ) 

Kameralna sala o powierzchni 50 metrów kwadratowych gdzie pomieścić się może 

do 30 osób. Sala idealna na rozmowy w węższym gronie, negocjacje biznesowe.  

Na wyposażeniu sali znajduje się:  

 rzutnik, 

 nagłośnienie,    
 ekran, 
 flipchart. 

Cena: 100 zł/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATR ZDROJOWY IM. S. MONIUSZKI (KUDOWA – ZDRÓJ) 

Miejsce z ogromnym potencjałem Powierzchnia: 750 metrów kwadratowych. W 

sumie 495 miejsc ( parter 298 miejsc).  

Na wyposażeniu sali znajduje się:  

 rzutnik, 

 nagłośnienie, 
 ekran 

 3 garderoby, 
 fortepian 

Cena: 150 zł/h 

 
 

 

 

 

 

 

 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY BIZNESOWEJ. 

WIĘCEJ INFORMACJI:  REZERWACJE@UZDROWISKA-KLODZKIE.PL 

LUB: (74) 80 86 370, 371 

OFERTA BIZNESOWA 
Konferencje i szkolenia 

 

Jesteśmy największą grupą uzdrowiskową w kraju. Stoi za nami ponad 100 

lat tradycji. Posiadamy 15 obiektów w 3 lokalizacjach, co przekłada się na 

bazęok. 1 600 miejsc noclegowych. Nasze marki: Staropolanka, Wielka 

Pieniawa i Kudowianka są jednymi z najlepiej rozpoznawalnych i najwyżej 

ocenianych w branży. Jako liderzy branży uzdrowiskowo -wypoczynkowej 

mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę biznesową naszych 

ośrodków. Do dyspozycji Gości oddajemy komfortowo wyposażone obiekty 

usytuowane w samym sercu Parków Zdrojowych Polanicy -Zdrój, Kudowy-

Zdrój oraz Dusznik-Zdrój. Bogata oferta usług i atrakcji dodatkowych 

zapewni Państwu i Waszym Partnerom biznesowym niezapomniane 

wrażenia. 
 

 

 

mailto:rezerwacje@uzdrowiska-klodzkie.pl


OFERUJEMY: 

 

• miejsca noclegowe w atrakcyjnych cenach; 

• klimatyzowane sale konferencyjne;  

• opcję transportu; 

• przerwy kawowe, catering oraz pełną ofertę gastronomiczną;  

• basen, strefę saun oraz siłownię i wellness;  

• vouchery SPA i FIT; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZUJEMY: 

 

• konferencje, szkolenia;  

• imprezy integracyjne; 

• imprezy oraz atrakcje towarzyszące:  

- spływy pontonowe; 

- paintball oraz inne gry terenowe;  

- pokazy barmanów;  

- ogniska; 

- grill-party; 

- pikniki firmowe; 

- ekspres narty dla firm; 

- kuligi i przejażdżki konne;  

- escape room; 

- występy zespołów muzycznych;  

- sztuki teatralne; 

- wycieczki turystyczne; 

- warsztaty tematyczne; 

- oraz wiele innych; 

 

 

  

DODATKOWO: 

 pobyty profilaktyczno-lecznicze dla pracowników i ich rodzin;  
 realizację pobytów z funduszy socjalnych;  
 kolonie dla dzieci;  
 pobyty świąteczne, bale sylwestrowe i karnawałowe;  
 z towarzyszącymi im kinderbalami;  

 


