
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, szlaki turystyczne, kolejka gondolowa na 
Jaworzynkę krynicką, kolejka linowa na Górę Parkową, 
OŚRODEK "ARIA"w Krynicy usytuowany jest przy pachnącym lesie 
jodłowo- świerkowym z dala od ulicznego zgiełku, zaledwie 10 min od pijalni 
wód mineralnych i deptaku.
Pokoje 2,3,4osobowe z łazienką/ręczniki /,tv, wi-fi, czajnik
PROGRAM POBYTU:
1dzień:zbiórka o godz.8.00 z Krakowa ul. Ujastek 1 bud"S"KOMBINAT. 
Przyjazd do ośrodka "ARIA", zakwaterowanie, obiad, krótki spacer po 
mieście-zapoznanie się z okolicą,spacer po sławnym deptaku ,wizyta w 
krynickich Pijalniach Wód  Mineralnych oraz  degustacja  zdrowotnych 
wód mineralnych ,kolacja.
2-7dzień:Realizacja programu :kąpiele w miejskim basenie pod okiem 
ratownika, piesze wycieczki po górach: wejście na Górę Parkową, dyskoteki 
,góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek, Zajęcia sportowe i rekreacyjne: 
spartakiady i konkursy, wycieczka  na słowackie baseny termalne do Vrbova.
8 dzień:Śniadanie ,rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom, 
wykwaterowanie, wyjazd ,Powrót do Krakowa ok. godz.  14 -15 

DZIECKO 4-6 LAT
Uczestnicy  tej grupy wiekowej/4-6lat/ zakwaterowani są w pokojach 2,3,4 
osobowych z opiekunem, wspólnie spożywają posiłki, mogą uczestniczyć w 
programie realizowanym przez Kadrę przez 4 godziny dziennie zgodnie z 
ustalonym harmonogramem i wybranymi zajęciami dla dzieci.
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem  Kraków-Krynica -Zdrój-Kraków,
7 noclegów w pok 2-4 osobowych ,
wyżywienie:3 posiłki dziennie w formie bufetu + podwieczorek/dla 
dzieci/,domowa kuchnia/,
realizacja programu,
 opiekę kadry, kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doświadczeniem w 
pracy z dziećmi ,
opieka medyczna ,lekarz na telefon,
 ubezpieczenie: NNW SIGNAL IDUNA POLSKA,
 podatek VAT, 
CENA NIE ZAWIERA:
-dopłaty do połączeń antenowych
-taksy klimatycznej ( dotyczy osób dorosłych )

UWAGA : na wycieczkę na Słowację wymagany dowód osobisty lub  
                 paszport .
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