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Wczasy Świąteczne
w Krynicy Zdrój
Hotel JAGIELLONKA ***
termin: 23

- 28.12.2020

cena: pokoje typu KOMFORT – 1
cena:

190 zł/ os.
pokoje typu STANDARD – 1 090 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.
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ZAKWATEROWANIE
Hotel JAGIELLONKA *** w Krynicy położony jest w ścisłym centrum uzdrowiska. To doskonałym
punktem wypadowym do zwiedzania okolicy. Znajduje się ok. 600 m od pijalni wód „Jan” i stacji
kolejki szynowej na Górę Parkową.
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, lodówką, czajnikiem i TV.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
 jadalnia
 restauracja „Tu i teraz”
 winda
 własna baza zabiegowa
 sala wielofunkcyjna na około 60-100 os.
 bezprzewodowy Internet w całym obiekcie
 bilard, tenis stołowy
 taras widokowy

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. Turnus rozpoczyna się od
kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu ostatnim. Doba hotelowa od 17.00 do 10.00.

CENA OBEJMUJE :
- 5 noclegów,
- 5 śniadań w formie bufetu,
- 5 obiadów serwowanych,
- 5 kolacji w formie bufetu,
- uroczystą Kolację Wigilijną,
- podatek VAT.
CENA NIE OBEJMUJE :
- parking monitorowany niestrzeżony (25 stanowisk – płatny 10
zł /dobę w recepcji)
- dopłaty do przejazdu autokarem / busem – 100 zł/ os. w obie strony (NA POTWIERDZENIE).
UWAGI:
Do podanej ceny należy doliczyć obowiązkową opłatę uzdrowiskową płatna na miejscu w recepcji.
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