KRYNICA ZDRÓJ
to jeden z najlepiej znanych górskich ośrodków uzdrowiskowo turystycznych z wielkimi tradycjami sportów zimowych. Położona jest na
terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim,
w dolinie rzeki Kryniczanka. Otaczają ją
malownicze
wzgórza
Góry
Parkowej
i Krzyżowej.
Od wielu lat cenią ją również kuracjusze
przybywający tu „do wód”, ale także osoby
poszukujące propozycji na aktywne spędzanie czasu. Krynickie wody
mineralne stanowią bogactwo kraju i posiadają wysoką wartość leczniczą.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:
ZABYTKOWY DEPTAK GŁÓWNY
Słynny deptak w Krynicy Zdroju to miejsce kultowe i bardzo popularne, wszak Krynica jest perłą uzdrowisk,
a sercem Krynicy jest właśnie deptak, stanowiący o uzdrowiskowym charakterze miasta. Kuracjuszy i
turystów nigdy tu nie brakuje, ten region jest równie popularny latem co zimą.
Deptak ciągnie się wzdłuż ulicy Leona Nowotarskiego oraz Bulwarów Dietla. Usytuowano tutaj
najważniejsze zabytki w Krynicy, a tym pijalnie wód mineralnych, ale tutaj też dostępne są liczne atrakcje,
jak choćby go-karty dla dzieci czy ryksze dla dorosłych.

Atrakcje, które można znaleźć wzdłuż deptaku i które zwiedzi grupa to:

- Stare Łazienki Mineralne - drewniany, otynkowany budynek stojący przy Alei Leona Nowotarskiego
- Pijalnia Główna - nowoczesna, okazała budowla o stalowej konstrukcji oferująca wody mineralne o
właściwościach leczniczych
- Muszla koncertowa - stoi pomiędzy Pijalnią Główną i Nowym Domem Zdrojowym
- Nowy Dom Zdrojowy - duży gmach z 1939 roku
- Pijalnia Mieczysław (Stary Dom Zdrojowy) - efektowna budowla z 1889 roku stoi naprzeciw Pijalni Głównej
- Pijalnia Jan - zabytkowa pijalnia wód mineralnych
- droga spacerowa na Górę Parkową
- Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego - najstarsza w Krynicy świątynia, tzw. Kościół Zdrojowy
- Pomnik Nikifora Krynickiego - pomnik w formie ławeczki upamiętnia XX-wiecznego malarza
- Muzeum Nikifora Krynickiego - muzeum znajduje się przy Bulwarach Dietla, w pięknej, drewnianej willi
Romanówka
- Willa "Witoldówka" - cudna drewniana willa z 1888 roku, dawny Zakład Dietetyczny doktora Bolesława
Skórczewskiego
- Fontanna - ogromna fontanna na deptaku, otoczona ławeczkami, zawsze pełnymi turystów

PIJALNIA GŁÓWNA WÓD MINERALNYCH
To pijalnia wód mineralnych, położona w centrum miasta, przy Bulwarach Dietla powszechnie zwanych
"Krynickim deptakiem", modernistyczna, wzniesiona w latach 1969–1971.W pijalni serwowane są takie
wody jak: Jan, Słotwinka, Tadeusz, Zdrój Główny, Zuber. Szczególnie ta ostatnia z wód cieszy się dużą sławą
ze względu na swój charakterystyczny smak. Ponadto w pijalni, której łączna powierzchnia wynosi 4540 m²,
znajduje się sala koncertowa na 350 osób (odbywają się w niej przez cały rok liczne koncerty m.in. muzyki
poważnej oraz przedstawienia) i ogród zimowy. Kontrast między egzotyczną roślinnością a aurą na
zewnątrz szczególnie widoczny jest w zimie, kiedy w pijalni można przechadzać się między palmami.

JAWORZYNA KRYNICKA: OŚRODEK NARCIARSKI I KOLEJ GONDOLOWA
Jaworzyna Krynicka to szczyt o wysokości 1114 metrów, położony w Beskidzie Sądeckim, w pobliżu
ważnego uzdrowiska - Krynicy-Zdroju. To jeden z najwyższych rejonów wschodniej części Beskidu
Sądeckiego, pasmo rozciągające się po północnej stronie głębokiej Doliny Popradu. U jego podnóża
zlokalizowane są znane w całej Polsce uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój i Muszyna-Zdrój.

Stacja narciarska „Jaworzyna” to jeden z najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Kolej

gondolowa (jedna z trzech w Polsce) oraz pozostałe wyciągi narciarskie z 7 trasami narciarskimi o różnym
stopniu trudności zapewnią atrakcyjne szusowanie na nartach i zjazdy na snowboardzie. Wszystkie trasy są
ratrakowane, z możliwością sztucznego zaśnieżania. Zadowoli zarówno bardziej wymagających narciarzy,
początkujących jak i rodziny z małymi dziećmi. W pobliżu tras narciarskich znajduje się bogata
infrastruktura usługowo-gastronomiczna.

Kryta pływalnia Grand hotel z basenami termalnymi na Słowacji ****
W miejscowości Vyšné Ružbachy na Słowacji znajduje się kryty basen termalny z wodą o temperaturze 34 °
C, jacuzzi, sauna parowa w której temperatura wynosi 45 ° C, fińska sauna w której jest 95 ° C oraz infra
sauna - 48 ° C.
W kompleksie basenów znajduje się również basen chłodzący oraz prysznic chłodzący.

PROGRAM:
I DZIEŃ
07.00- zbiórka w wybranym miejscu w Mszczonowie
07.30- odjazd autokaru
14.00- zakwaterowanie
Po zakwaterowaniu podział na 2 grupy- turystyczną i narciarską:
grupa narciarska- zajęcia z instruktorem na stoku w Ośrodku Narciarskim Jaworzyna
grupa turystyczna- zwiedzanie Krynicy z przewodnikiem: w programie, m.in. Pijalnia Wód, Deptak i
znajdujące się wzdłuż niego atrakcje, m.in. Muzeum Nikifora, Fontanna, Muszla koncertowa itd
17:00 – obiadokolacja
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie
9.00 Podział na 2 grupy- turystyczną i narciarską:
grupa narciarska- zajęcia z instruktorem na stoku w Ośrodku Narciarskim Jaworzyna
grupa turystyczna- ciąg dalszy zwiedzania Krynicy z przewodnikiem: w programie, m.in. Pijalnia Mieczysław,
Pijalnia Jan, Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego , wjazd na Jaworzynę
17.00- obiadokolacja
20.30- uroczysta kolacja przy muzyce
III DZIEŃ
8:00 – śniadanie, wykwaterowanie
09:30– wyjazd do basenów termalnych na Słowacji
11.30- pobyt na basenach termalnych
14.00- obiad, po nim odjazd autokaru
19.00- powrót do Mszczonowa

