
Zakwaterowanie: Przestronne pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami, funkcjonalnie urządzone 
i  wyposażone. W każdym pokoju:  wygodne łóżka, stolik, krzesła, szafki nocne, szafa ubraniowa, TVSAT, 
WiFi. 

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenia pobytu.

Perła Polskich Uzdrowisk

 
Cena obejmuje:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania BUFET, obiad z deserem i kolacja  
   serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem 
   do godz.10.00. plus suchy prowiant na drogę.
- W trakcie pobytu: wieczorki taneczne z muzyką i lampką wina, kolacja  
   grillowa na świeżym powietrzu, wycieczki piesze po Krynicy  
   z przewodnikiem, zajęcia integracyjne.
- Podczas podróży i pobytu opieka pilota/koordynatora.
- Ubezpieczenie NNW  20 000 zł.
UWAGI:
- Opłata uzdrowiskowa płatna gotówką w recepcji.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata 
  od 110 do 270 zł/osoba w zależności od miejsca wyjazdu.

KRYNICA ZDRÓJ - AKTYWNE ODPRĘŻENIE

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY GALICYA - ciekawy 
architektonicznie budynek, położony w centrum „perły polskich uzdrowisk” na południowym stoku 
Góry Jasiennik, z pięknymi widokami na uzdrowisko i okolicę; otoczony zielenią stwarza komfortowe 
warunki wypoczynku. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa recepcja, restauracja serwująca doskonałe 
dania kuchni regionalnej i polskiej, kawiarnia, kompleks rekreacyjny:  bilard, stół do ping-ponga, sala 
gimnastyczna, pokój zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i do grillowania wypożyczalnia sprzętu 
rekreacyjnego, winda, WiFi, wypożyczalnia rowerów i kijów Nordic Walking.

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. 
Zakwaterowanie od godz.16.00. Kolacja. Spotkanie informacyjne.
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania – 
BUFET obiady z deserem i kolacja podawane do stolika, 1x w turnusie kolacja grillowa. 
Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZORKI TANECZNE przy muzyce i lampce wina, 
zajęcia integracyjne na sali: ping-pong, bilard, spacery po uzdrowisku z przewodnikiem: 
krynickie pijalnie, krynickie parki i fontanny, Góra Parkowa.
OSTATNI DZIEŃ  - Pożegnanie z uzdrowiskiem. Śniadanie, odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie. Wyjazd. 

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

KRYNICA ZDRÓJ - uważana za miasto słynnego tenora Jana Kiepury, który w Krynicy spędzał dużo 
czasu i darzył wielkim oddaniem i miłością, a jako spuściznę pozostawił Festiwal Muzyki. Krynica 
znana przede wszystkim dzięki wodom leczniczym, wykorzystywanym do kuracji pitnych. Dzięki 
temu gości przyjmuje przez okrągły rok. Atrakcje Krynicy – pijalnie wód mineralnych, DEPTAK  
z muszlą koncertową i fontannami, ORKIESTRA ZDROJOWA (koncerty w Głównej Pijalni i w muszli  
przy deptaku), Park Zdrojowy, liczne kawiarnie, kafejki, karczmy i oberże, TAXI-bryczki, widokowe trasy 
spacerowe m. in. na Górę Parkową, kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, kolej szynowo-linowa 
na Górę Parkową, Park Linowy, Hala Lodowa, letni tor saneczkowy. Na miejscu możliwość udziału  
w „zielonym kuligu” z góralskim ogniskiem, wycieczce krajoznawczej na Węgry lub Słowację.


