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Hotel „KRYNICA” **** 
KRYNICA ZDRÓJ 
położony w centrum miejscowości, przy całorocznej krytej hali ze sztucz-
nym lodowiskiem oraz w pobliżu wyciągów narciarskich Henryk.
Zakwaterowanie: 147 komfortowych pokoi – 8 jednoosobowych 
(4 przystosowane dla osób niepełnosprawnycj), 119 pokoi 2 osobo-
wych, 11 pokoi 2 osobowych LUX (pokój dzienny oraz sypialnia) oraz 
8 apartamentów.
Do dyspozycji gości: Restauracja Różana, lobby bar Deja Vu, Klub U 
Stonsów, biesiadna Elbestówka, centrum konferencyjne, strefa SPA:  ga-
binet masażu, gabinet kosmetyczny, kryty basen z przeciwprądem, ja-
cuzzi, 2 sauny suche (sosnowa i cedrowa), łaźnię parową z aromaterapią, 
wypoczywalnię, fitness studio, udogodnienia dla dzieci (łóżeczko, pod-
grzewacz do butelek, nawilżacz powietrza, naczynia i sztućce dla dzieci, 
przewijak, elektroniczna niania, wanienka, specjalne menu dla dzieci, 
krzesełka dla dzieci, jednorazowe śliniaczki, sala zabaw, programy ani-
macyjne, opieka dla dzieci – Hotelowa Niania, plac zabaw dla dzieci. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, kompleksu saun 
oraz jacuzzi, fitness studio, Internet wi-fi, zniżki na wybrane usługi 
hotelowe oraz na gastronomię, możliwość wypożyczenia kijów do 
Nordic Walking, woda mineralna w pokoju.
W cenie pakietu FERIE: program animacyjny przeznaczony zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych (zajecia z ciocią hotelową, warsztaty kre-
atywne dla dzieci i dorosłych), dyskoteka z DJ-em, spacery z prze-
wodnikiem po malowniczych zakątkach krynickiego uzdrowiska, dla 
młodych widzów wieczory Młodego Kinomana, przechowalnia nart.
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 4 przy 2 pełnopłatnych oso-
bach bez łóżka – gratis. Parking dodatkowo płatny 20 zł/doba. Doba 
hotelowa 16.00-12.00. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od 
stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ 
niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLKRY

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KRYNICA

„KRYNICA” 
CENA ZA 1 NOC 

02.01-28.02.23 
FERIE 

min. 3 noce

DOR/2/2P 368
DOR/2 LUX/2P 436

DOR/DOS LUX/2P 325
DZ(4-12)/DOS LUX/2P 225

DOR/1/2P 516
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/krynica-zdroj/krynica-hotel.html
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klimat miasta spowodował, że nazwana została „Perłą Polskich Uzdrowisk”. 
Źródła wód mineralnych Krynicy wykorzystywane są do leczenia chorób 
układów: trawienia, moczowego, krążenia oraz przemiany materii. 
Krynica Zdrój dysponuje znakomitą bazą do uprawiania różnego rodzaju spor-
tów oraz turystyki: całoroczna hala ze sztucznym lodowiskiem, kolejka gondo-
lowa na Jaworzynę Krynicką, kolejka na Górę Parkową, słynny deptak z pijalnią 
leczniczych wód mineralnych (w której odbywają się sezonowe imprezy, np. kon-
certy) oraz mnóstwo kafejek i kawiarni, a także możliwość skorzystania z zabie-
gów leczniczych w licznych obiektach sanatoryjnych oraz domach zdrojowych. 
Krynica Zdrój leży na szlaku Cerkwi Łemkowskich, warto także odwiedzić 
muzea: Nikifora, Zabawek, Turystyki Górskiej. 
DLA NARCIARZY: kolejka gondolowa na JAWORZYNĘ KRYNICKĄ - 7 tras 
narciarskich o różnym stopniu trudności, o przepustowości  ok. 7500 osób/
godz., wszystkie trasy ratrakowane, z możliwością sztucznego zaśnie-
żania; AZOTY - 10 tras o różnej skali trudności, codziennie ratrakowane, 
sztucznie naśnieżane i oświetlone, nowoczesna 3-os. kolej krzesełkowa, 
kompleks wyciągów orczykowych, Baby Lift wraz z „Zimowym placem za-
baw - Kubuś-Ski”, Snowpark Azoty - profesjonalne skocznie, T-Box 6m, itp; 
SŁOTWINY - 9 wyciągów narciarskich,  kilkunastu tras o różnym poziomie 
trudności, wiele wypożyczalni i szkół narciarskich; HENRYK - w samym cen-
trum Krynicy, trasy umiarkowane pod względem  trudności, bardzo dobrze 
przygotowane i utrzymywane przez cały sezon zimowy, stok oświetlony 
czynny do późnych godzin wieczornych; TYLICZ - kolejka krzesełkowa o dł. 
750 m., 2 wyciągi orczykowe, wyciąg Baby Ski, 7 tras zmodernizowanych i 
niezwykle urozmaiconych o łącznej długości 5 km, ukształtowanie terenu 
umożliwia 11 różnych wariantów zjazdu ze szczytu Bradowca
W sezonie letnim: liczne szlaki turystyczne, sztuczny tor saneczkowy, jaz-
da konna (ujeżdżalnie poza uzdrowiskiem), baseny kąpielowe, korty teni-
sowe, trasy rowerowe, quady, Nordic Walking, Krynicki Park Linowy przy 
Jaworzynie Krynickiej, Spływy Pontonowe na rzece Poprad, Spływy Kajako-
we Doliną Popradu, rozgrywki paintball na przygotowanych arenach lub w 
dzikim terenie, Rajskie Ślizgawki na Górze Parkowej, możliwość uprawiania 
Windserfingu oraz Kitesurfingu nad jeziorem Klimkówka, tor gokartowy w 
Tyliczu. 

KRYNICA ZDRÓJ


