
Serdecznie zapraszamy do Krynicy-Zdroju, uzdrowiska 

gdzie ,,Słychać'' piękny tenor Jana Kiepury, gdzie na ławeczkach malował swoje rysunki 

Nikifor Krynicki. 

Gdzie czas zatrzymał się w pięknie i drewnie, a wody mineralne dodają sił i wigoru, zaś piękne 

wzgórza i doliny zachwycają najbardziej wymagające gusta. 

OŚRODEK „ARIA” usytuowany jest przy 
pachnącym lesie jodłowo - świerkowym, z 
dala od ulicznego zgiełku, zaledwie 10 minut 
od Pijalni Głównej, deptaku. 
Ośrodek posiada pokoje 2,3 i 4 osob z 
łazienkami, TV, czajnik bezprzewodowy, 
taras, miejsce na ognisko, Wi-Fi, parking.
OŚRODEK „GWAREK”usytuowany jest z 
dala od ulicznego zgiełku, zaledwie 10 minut 
od Pijalni Głównej, deptaku. 
Ośrodek posiada pokoje 1,2,3 i 4 osob z 
łazienkami , TV, czajnik bezprzewodowy, 
taras, miejsce na ognisko, Wi-Fi, parking 
płatny osobno 

CENA ZAWIERA:
4 noclegi,
śniadania , obiadokolacje -   serwowane  
ubezpieczenie,
transport autokarem Kraków – Krynica – 
Kraków.
CENA NIE ZAWIERA :
opłaty uzdrowiskowej / 3,50 zł za osobę 
/dzien/

Wyjazd:14.04.2017  godz.  10.30      Kraków 
Kombinat ul. Ujastek 1
Powrót :18.04.2017

W trakcie pobytu  można skorzystać z wyjazdów na wycieczki, np. Budapeszt, kąpielisko w grotach – 
Miszkolc (Węgry), kąpielisko z wodami siarkowymi - Vrbov (Słowacja), wycieczki w Beskid Sądecki, Beskid 
Niski i wiele innych. (Dla naszych gości na wszystkie wycieczki 10% rabatu).

TERMIN : 

14.04/obiad/ - 18.04.2017 / śniadanie/

CENA :   z dwoma posiłkami dziennie : 550 zł

KRYNICA ZDRÓJ-jedno z najbardziej znanych uzdrowisk polskich, położone w otoczeniu rozległych 

lasów bukowo -iglastych w dolinie Kryniczanki i jej dopływów. Jest to miejscowość o wyjątkowych 

walorach klimatycznych, leczniczych ,turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Swoja sławę 

zawdzięcza znakomitym wodom leczniczym. Malowniczy krajobraz, szlaki  turystyczne,  kolejka 

gondolowa na Jaworzynkę krynicką, kolejka linowa na Górę Parkową, 
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WIELKANOC w Krynicy-Zdroju

KRYNICA tydzień dla zdrowia - wczasy zdrowotne SANATORIUM ZGODA

Krynica tydzień dla zdrowia polecamy 7 dniowy 
wypoczynek w Krynica zwanej jest "Perłą Polskich 
Uzdrowisk". Krynica Zdrój  posiada najbogatsze 
złoża wód mineralnych w obszarze Polski jak i 
bogatą bazę rehabilitacyjno - zabiegową dla 
chcącychpodreperować  swo je  zd row ie . 
Zlokalizowana jest tu kolej gondolowa na 
Jaworzynę Krynicką, gdzie też mieści się stacja 
narciarska. W samej Krynicy-Zdrój, jak i okolicy 
znajduje się duża liczba wyciągów narciarskich, 
kryte lodowisko, sankostrada, kolej linowa PKL na 
Górę Parkową, liczne parki, fontanny jak i Park 
Zdrojowy z urokliwymi alejkami i ścieżkami, 
malownicze doliny, liczne karczmy regionalne, 
restauracje, puby, dyskoteki i inne atrakcje .                                                             
POŁOŻENIE: 

przy ulicy Piłsudskiego na płaskim terenie.                                                                
POKOJE:1, 2, 3-osobowe oraz rodzinne pokoje 
typu studio (2+1). Ogółem pokoje mogą pomieścić 
do 80 osób, w tym osoby niepełnosprawne 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w telefon, 
telewizor, radio, czajnik elektryczny; większość 
pokoi posiada balkony.

WYŻYWIENIE:  trzy posiłki dziennie.

WYPOSAŻENIE:
sala gimnastyczna, biblioteka, stanowisko 
komputerowe, piłkarzyki, gry planszowe, sala 
konferencyjna.

BAZA ZABIEGOWA:
elektroterapia, hydroterapia, balneoterapia, 
inhalacje, ultradźwięki, magnetoterapia, 
fototerapia, kinezyterapia i inne.

CENA ZAWIERA :

7 noclegów w wybranym pokoju, 3 posiłki dziennie 

z uwzględnieniem diet (cukrzycowa, wątrobowa, 
bezg lu tenowa,  lekkost rawna,  normalna) 
konsultację lekarską ,2 zabiegi lecznicze dziennie 
według wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie z 
wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia pobytu, 
a także niedziel i dni świątecznych), 2 masaże 
manualne kurację pitną w pijalniach wód 
mineralnych ,gimnastykę grupową (poniedziałek - 
piątek) ,2 seanse w Jaskini Solnej (300 metrów od 
sanatorium) ,warsztaty florystyczne lub decoupage 
, zajęcia FITNES , Nordic Walcing , internet 
bezprzewodowy.

Oferta dostępna jest pomiędzy :                                           
14 stycznia do 18 grudnia 2017.

Koszt dodatkowy stanowi opłata klimatyczna, 
płatna gotówką w Recepcji.Pobyt rozpoczyna się 
obiadokolacją w dniu przyjazdu a kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu.Gimnastyka grupowa 
jest zabiegiem dodatkowym, który nie podlega 
wymianie.Zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze 
niedostępne w niedziele i święta.Istnieje możliwość 
wykupienia dodatkowych zabiegów, zgodnych z 
zaleceniami lekarza.

CENA :

7 noclegów + wyżywienie+ zabiegi+program   

2 osobowy w STUDIO    845 zł /osobę               
1 osobowy w STUDIO    985 zł/ osobę              
2,3 osobowy z łazienką  895 zł /osobę                   
1 osobowy z łazienką     995 zł/osobę
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