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WCZASY BOŻONARODZENIOWE 

Beskid Sądecki: KRYNICA ZDRÓJ 
  

 

 
 

22 - 26.12.2019r. – 5 dni  
 
 

 

niedziela 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8.20 wyjazd 

z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Nowego Wiśnicza, 

zwiedzanie Muzeum Ziemi Wiśnickiej wraz z miasteczkiem, czas na wytchnienie. 

Przejazd do Lipnicy Murowanej znanej m. in. z Palm Wielkanocnych i drewnianego 

kościoła św. Leonarda. Przejazd przez Nowy Sącz do Krynicy Zdrój w Beskidzie 

Sądeckim. Zakwaterowanie w DW GWAREK, obiadokolacja, czas na aklimatyzację, 

nocleg.  

poniedziałek 

Śniadanie, czas na wypoczynek, a dla aktywnych dopołudniowe zwiedzanie Krynicy 

Zdrój: pijalnia wód zdrojowych, Góra Parkowa, główny deptak spacerowy. Przejazd 

do Doliny Czarnego Potoku, wyjazd kolejką gondolową i zejście przez Schronisko 

PTTK na Jaworzynie Krynickiej do doliny (ok. 5 km). Powrót na ośrodek, 

obiadokolacja, w godzinach wieczornych wspólne spotkanie grillowe, nocleg. 

wtorek  

Śniadanie. Przejazd do dzielnicy Krynicy Zdrój - Słotwiny. Wyjazd kolejką linową, 

przejście „Ścieżką w koronach Drzew” (otwarcie jesień 2019r.! NOWOŚĆ!) 

Powrót na ośrodek, przygotowanie do uroczystej Kolacji Wigilijnej, a wieczorem 

możliwość pójścia na Pasterkę do kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP (ok. 10 min). 

środa 

Śniadanie, dopołudniowy wypoczynek świąteczny, obiad, udział w świątecznym  

kuligu (w zależności od warunków atmosferycznych – dodatkowo płatny), kolacja, 

nocleg. 
czwartek 

Śniadanie, dopołudniowy wypoczynek świąteczny, obiad, wykwaterowanie. Wyjazd 

w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
 
 
 
 
 
 

VERTE  
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Świadczenia:  
• transport autokarem w obie strony i na miejscu, 

• pilot, przewodnik na całej trasie,  

• 4 x noclegi w DW Gwarek (pok. 2-3 os., wc, łazienki, TV, WiFi),  

• 4 x śniadania (bufet), 2 x obiadokolacja, 2 x obiad, kolacja, 

• uroczysta Kolacja Wigilijna, 

• wieczór grillowy, 

• niespodzianka świąteczna, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna  suma ubezpieczenia 5000 zł, 

• opłata klimatyczna, 

• podatek VAT. 
 

 

Koszt wyjazdu 
dorośli 

w pok. 2-3 os. 
dzieci 5-10 lat 

w pok. 2- 3 os. 
do 4 lat 
z rodzicami 

pełnopłatny 855 zł  688 zł 180 zł 

z rabatem 
(czł. PTTK- skł. 2019r. i Karta Turysty CCIiT) 

825 zł  658 zł 180 zł 
 

DOPŁATY: pokój 1 osobowy 200 zł, zwierzęta (pies) – 10 zł/ doba, 
 

Dodatkowe informacje: 
 Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdu kolejką linową, 
gondolową, kuligu oraz korzystania z dodatkowych atrakcji w trakcie pobytu. Wpisowe to 300 zł 

od uczestnika przy zapisie, rezerwacja telefoniczna miejsca na wyjeździe ważna do 4 dni roboczych, 
pozostała kwota na trzy tygodnie przed wyjazdem (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU 
w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Istnieje możliwość ubezpieczenia się od kosztów 

rezygnacji z wyjazdu świątecznego – imprezy turystycznej.  
O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę.  

Uczestnicy wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko  
wsiadania w Chorzowie), należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu.  

Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro lub tel. 32 771 99 74 lub 502 46 38 28 
 

 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001  z dopiskiem „Krynica”.  
 

  

Dom Wczasowy GWAREK, położony jest w cichej i spokojnej części Krynicy – Zdroju.  

Niewielka odległość od deptaku (700m), centrum miasta (300m) oraz Szpitala Wojskowego, 
który jako jedyny w mieście posiada kriokomorę (150m) sprawia, że jest to idealne miejsce dla 
osób pragnących skosztować klimatu zarówno miejscowości uzdrowiskowej jak i górskiej.  
Do dyspozycji Gości jest także Gospoda "Pod Gwarkiem" w stylu regionalnej karczmy 
oferująca specjały domowej kuchni regionalnej i węgierskiej. Gospoda "Pod Gwarkiem" otwarta 
jest w godzinach od 13.00 do ostatniego klienta. Każdy pokój jest wyposażony w telewizor, 
radio, czajnik bezprzewodowy, internet – WiFi, łazienkę z kabiną prysznicową. Dom wczasowy 
Gwarek jest przyjaźnie nastawiony na najbliższych czworonogów, którzy mile są widziani.  

 

ZAPRASZAMY 


