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Wczasy Świąteczne
w Krynicy Zdrój
Pensjonat GABOREK ****
termin: 19

cena:

1 390

- 27.12.2020
zł/ os.

KRYNICA – ZDRÓJ to jedno z najbardziej urokliwych miasteczek uzdrowiskowych w Polsce. Niezależnie od pory
roku i sposobu spędzania czasu – aktywnego lub rekreacyjnego – w Krynicy na pewno nie ma czasu na nudę.
Krynica-Zdrój to nie tylko uzdrowisko z ciekawą historią i tradycjami. To przede wszystkim idealne miejsce do
aktywnego wypoczynku przez cały rok! Góry, stoki narciarskie, dzika przyroda, piękne widoki, które można
podziwiać pieszo lub na rowerze, a także wiele innych atrakcji dla małych i dużych…
TRASY NARCIARSKIE
Historia sportów zimowych w Krynicy-Zdroju sięga początków XX w. Obecnie Krynica-Zdrój jest jednym z największych i
najlepiej rozwijających się kurortów narciarskich w Polsce. Jaworzyna Krynicka, Słotwiny, Tylicz, Wierchomla, a także stok
narciarski w samym centrum miasta – tu każdy znajdzie miejsce do szusowania na miarę swoich możliwości.
SZLAKI TURYSTYCZNE
Rekreacyjne spacery i piesze wyprawy to jedna z największych atrakcji Beskidu Sądeckiego. W Krynicy i okolicach zostało
wytyczonych wiele szlaków turystycznych, o różnym stopniu trudności. Propozycje dla siebie znajdą zarówno amatorzy,
rodziny z dziećmi, jak również bardziej wprawieni miłośnicy górskich wędrówek.
KOLEJ GONDOLOWA NA JAWORZYNĘ KRYNICKĄ
To jedna z największych atrakcji Krynicy-Zdroju, a jednocześnie najdłuższa i najbardziej nowoczesna kolej tego typu w
Polsce. Podróż na szczyt Jaworzyny Krynickiej (trasa ma długość 2 211 metrów) trwa ok. 7 minut. Z sześcioosobowych
wagoników rozciągają się piękne widoki na Beskid Sądecki. W gondolach można przewozić rowery, a zimą sprzęt narciarski.
KOLEJ LINOWA NA GÓRĘ PARKOWĄ
Ze stacji tuż obok krynickiego deptaku można wyruszyć na Górę Parkową. Podróż wagonikami, które poruszają się po
torach trwa ok. 3 minut, a trasa ma długość ok. 650 m. Na szczycie Góry Parkowej czekają rynny, ślizgawki, zjeżdżalnia
pontonowa, „czarodziejski dywan”, park linowy – to tylko niektóre z atrakcji!
WODY LECZNICZE I MINERALNE
To z nich Krynica-Zdrój słynie na całą Polskę. Zuber, Jan, Słotwinka, Józef, Mieczysław, Tadeusz….wody lecznicze z Krynicy
potrafią zdziałać cuda! Ich niezwykłe właściwości docenił prof. Józef Dietl – jeden z twórców polskiej balneologii
(wodolecznictwa). Tradycje uzdrowiskowe w Krynicy mają już ponad 200 lat, a miasto nadal przyciąga rzesze kuracjuszy
nowoczesną bazą sanatoryjną.

Pensjonat GABOREK to jedyny czterogwiazdkowy pensjonat w Krynicy - Zdroju. Doskonały zarówno
na dłuższe wakacje, rodzinny urlop, jak i na weekendowy wypad z przyjaciółmi czy tylko we dwoje.
Tutaj znajdziesz ciszę, spokój, komfort i miłą atmosferę...a także pyszną domową kuchnię i wiele
atrakcji przygotowanych z myślą o najbardziej wymagających Gościach. Pensjonat Gaborek to
doskonała baza wypadowa na dłuższe wycieczki w góry i na narty, a także idealne miejsce dla
rodzin z dziećmi. Na najmłodszych czeka kolorowa sala zabaw, a starsze dzieci mogą korzystać z
bilarda, piłkarzyków i innych rozrywek. W naszym ogrodzie mamy również plac zabaw z huśtawkami,
zjeżdżalnią i drewnianym domkiem. Dzieci na pewno nie będą się nudzić!
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W Pensjonacie Gaborek zapewniamy:
- eleganckie, świetnie wyposażone pokoje,
- relaks w strefie SPA - sauny, jacuzzi, masaże (za dodatkową opłatą), salę fitness (bezpłatnie),
- ogródek z grillem i placem zabaw,
- salę zabaw dla dzieci,
- club bar z bilardem, piłkarzykami i cymbergajem (za dodatkową opłatą),
- domową kuchnię i pełne wyżywienie,
- doskonałą lokalizację - na uboczu, ale bardzo blisko deptaka i centrum miasta,
- bezpłatny, monitorowany parking,
- bezpłatny dostęp do WiFi.

CENA OBEJMUJE :
- 8 noclegów,
- 8 śniadań w formie bufetu,
- 7 obiadokolacji
- Kolację Wigilijną
- wizytę św. Mikołaja
- nieodpłatny dostęp do sali fitness,
- pokój zabaw dla dzieci
- Internet wi-fi
- bezpłatne przechowywania sprzętu narciarskiego
i snowboardowego,
- bezpłatny monitorowany niestrzeżony parking,
- podatek VAT.
ZNIŻKI:
- dzieci 0 - 4 lat (bez świadczeń) - BEZPŁATNIE
- dzieci 4 - 12 lat - cena 949 zł.
UWAGI:
Do podanej ceny należy doliczyć obowiązkową opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,40 zł za osobę za dobę. Płatności
należy dokonać podczas zameldowania.
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