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adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4 (0-15) 823-57-65 btjunior@poczta.onet.pl

„ZIELONA KLASA” 

K rynica Zdrój 
Krynica Zdrój – to pi kna okolica otoczona
zalesionymi wzgórzami Krzy owej, Jaworzynki i 
Parkowej, po o ona na brzegu pasma Beskidu
S deckiego w dolinie Kryniczanki. Swoj  s aw
Krynica zawdzi cza
znakomitym wodom 
leczniczym, z których
najbardziej znane to:
Jan, S otwinka,
Mieczys aw, Zuber i
Józef. Krynica oferuje
równie  malownicze
tereny do spacerów i
wycieczek w 60 ha Parku Zdrojowym. Ogromna
atrakcj  jest najd u sza i najnowocze niejsza w 
Polsce kolejka gondolowa na Jaworzyn  Krynick .
Krynica jest tak e miejscem wielu imprez
kulturalnych, turystycznych i sportowych o 
zasi gu mi dzynarodowym.

PROGRAM RAMOWY:
Wycieczki piesze: zwiedzanie Centrum
Krynicy: azienki, Pijalnia, Park Zdrojowy,
Góra Parkowa, Park S otwi ski, Muzeum
Nikifora,

cie ka Zdrowia na Gór  Parkow ,
Jaworzyna Krynicka – mo liwo  wyjazdu 
najnowocze niejsz  w Polsce kolejk
gondolow .
Wycieczki zdrowotne: do róde  – Zuber,
S otwinka, Jan , Józef.
Spacery cie kami przyrodniczo -
edukacyjnymi po okolicy.
Wycieczka do Starego S cza – zwiedzanie
Zabytkowy Rynek, Zespól Klasztorny
„ Klarysek S deckich”, róde ko w. Kingi. 

UWAGA!! KALKULACJA ZOSTA A SPORZ DZONA
PRZY MINIMUM 40 OSOBACH. CENA NIE ZAWIERA
BILETÓW WST PU DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW I NA
KOLEJK  GONDOLOW – OK. 20 Z .
PROGRAM JEST RAMOWY, MO E ULEC ZAMIANIE LUB
PRZESUNI CIU NIEZALE NYCH OD ORGANIZATORA.

Zakwaterowanie: Dom Wczasowy "Le na
Polana" malowniczo po o ony na s onecznym
stoku góry Jasiennik w odleg o ci 250 m od 
centrum uzdrowiskowego Krynicy. Dysponuje 50 
miejscami w pokojach 1-,2-,3- i 4-osobowych oraz 
apartamentach, z pe nym oraz cz ciowym w z em
sanitarnym, z TV, telefonem i lodówk .
Ca odzienne wy ywienie domowe. Taras oraz 
ogród otaczaj cy budynek stanowi dodatkowe
mo liwo ci wypoczynku i k pieli s onecznych.

TERMIN: do uzgodnienia z biurem

TERMIN:

TURNUS CENA

6 – dniowy 465 z .

W cen  wkalkulowano: 

Zakwaterowanie w o rodku wypoczynkowym;
Wy ywienie – niadanie, obiad, kolacja; 
Przewodnika po mie cie (1 dzie )
Dyskoteki;
Ognisko z pieczeniem kie basek;
Zaj cia kulturalno – o wiatowe;
Zaj cia dydaktyczne, zdrowotne, gry i zabawy
integracyjne, gry i zabawy terenowe;
Opieka medyczna;
Przejazd autokarem klasy turystycznej;

                   Z turystycznym pozdrowieniem


