
K³odzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Dom Wycieczkowy 
K³odzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Kusociñskiego 2, dojazd od ul. Sportowej
tel. (74) 865 49 60

www.centrum.klodzko.pl • sekretariat@centrum.klodzko.pl

Przy d³u¿szych pobytach lub planowanym pobycie wiêkszej grupy 
zorganizowanej istnieje mo¿liwoœæ negocjacji cen.

Baza noclegowa KCKSiR w K³odzku to dom wycieczkowy 
zapewniaj¹cy nocleg dla co najmniej czterdziestu osób. 
Oferujemy pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe. Posiadamy tak¿e 
3 domki oraz 2 przyczepy kempingowe. Nasz dom 
wycieczkowy mo¿e s³u¿yæ jako baza wypadowa do turystyki 
górskiej, pieszej lub rowerowej. Mo¿na przyjechaæ tu na 
wypoczynek kilkudniowy, spêdziæ wakacje lub ferie. 
To idealne miejsce do organizacji: zielonych szkó³, zimowisk, 
zgrupowañ sportowych, obozów integracyjnych. S³u¿ymy 
Pañstwu pomoc¹, nasi pracownicy z chêci¹ udziel¹ informacji, 
co warto zwiedziæ w K³odzku i w Kotlinie K³odzkiej. 

Kawiarnia Sportowa oferuje wiele pakietów wy¿ywienia. 
Œniadania i obiadokolacje przygotowywane s¹ w formie sto³u 
szwedzkiego z ciep³ym dodatkiem. Posiadamy miejsce do 
grillowania i oferujemy te¿ przygotowanie suchego prowiantu. 
Istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego doboru menu w zale¿noœci 
od upodobañ klientów i okazji.

Rekreacja

Zabawa

Rozrywka

K³odzko

Kryta p³ywalnia w K³odzku to nowoczesny i najwiêkszy tego 
typu obiekt w regionie, którego atrakcje doceni¹ równie¿ 
turyœci. Do dyspozycji s¹: baseny sportowy i rekreacyjny, 
brodzik dla matki z dzieckiem, niecka z atrakcjami wodnymi 
- gejzerami, dyszami do masa¿u i rw¹c¹ rzek¹, jacuzzi, 
66-metrowa zje¿d¿alnia, a ponadto sauna sucha i parowa. Do 
dyspozycji goœci jest 100 miejsc parkingowych. Basen czynny 
jest codziennie od 8.00 do 22.00  

Kryta P³ywalnia w K³odzku
ul. Jana Paw³a II 4
tel. (74) 866 53 04

www.www.basen-klodzko.pl

W hallu recepcyjnym mo¿na skorzystaæ z ogólnodostêpnego 
telefonu, przechowalni baga¿u i sprzêtu turystycznego 
oraz skrytki depozytowej na wartoœciowe rzeczy.

Sport



P pokoje hotelowe

P hala sportowa z antresol¹ z liniami do pi³ki no¿nej, 
koszykówki, siatkówki i pi³ki rêcznej, dostosowana dla osób
 niepe³nosprawnych z trybunami mieszcz¹cymi 380 miejsc 
siedz¹cych 

P basen odkryty z brodzikiem

P boisko do pi³ki pla¿owejP plac zabaw

P boisko do siatkówki
 i koszykówki

Aby skorzystaæ z bazy noclegowej nale¿y odpowiednio 
wczeœniej zarezerwowaæ miejsce. Rezerwacji mo¿na 
dokonywaæ telefonicznie lub mailowo. 
Pokoje w cenie za jedn¹ osobê od 33 do 70 z³ za jedn¹ 
dobê. Wynajêcie ca³ego pokoju od 76 do 190 z³. Wynajêcie 
domku kempingowego 33 z³ za jedn¹ osobê.  
Obiekt po³o¿ony jest na terenie oœwietlonym, ogrodzonym 
i chronionym, otoczonym drzewami, z w³asnym parkingiem. 
Istnieje mo¿liwoœæ zimowania przyczep campingowych przez 
okres zimowy na polu namiotowym. Obiekt posiada 
pozytywn¹ opiniê Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej 
o dopuszczeniu obiektu do u¿ytkowania.

Dodatkowe atrakcje:
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 bie¿nia

 korty tenisowe - nawierzchnia ceglasta i trawiasta

 pole namiotowe

miejsce na ognisko i grill  

 padok dla koni  

 sto³y do tenisa

 3 place zabaw

 przystañ kajakowa

P skatepark

P boisko do pi³ki no¿nej 
z nawierzchni¹ sztuczn¹

P boisko do pi³ki no¿nej 
z nawierzchni¹ trawiast¹ P si³owniaP domki kempingowe
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