
KRYNICA ZDRÓJ
U stóp Beskidu

Sądeckiego
Krynica Zdrój nie bez powodu
zwana jest „Perłą Polskich
Uzdrowisk”. Słynie z leczniczych
wód mineralnych, a lokalizacja
u stóp Jaworzyny Krynickiej
stanowi bramę do atrakcji
Beskidu Sądeckiego.

Hotel położony w ścisłym centrum uzdrowiska, ok. 600 m od pijalni wód Jan i stacji kolejki szynowej
na Górę Parkową. Atutem jest własna baza rehabilitacyjno-zabiegowa, duży taras wypoczynkowy
oraz pokój zabaw dla dzieci. 

       ATRAKCJE W OKOLICY: OBIEKT (148 miejsc):

� Festiwal Opery i Operetki im. J. Kiepury, Koncerty
Orkiestry Zdrojowej

� Muzeum Nikifora,  Szlak Cerkwi Łemkowskich, Park Zdrojowy
� Muzeum Zabawek „Bajka”, całoroczne lodowisko i tor

saneczkowy "Sankostrada", Park Linowy
� Piesze i rowerowe Szlaki Beskidu Sądeckiego, Kolejki

górskie: gondolowa na Jaworzynę Krynicką, szynowa
na Górę Parkową, 

� Pijalnie wód leczniczych, mikroklimat górski

• Obiekt całoroczny, pokoje 1, 2 i 3 osobowe standard
lub pokoje po remoncie (komfort), pokoje typu studio 2+2,
apartamenty

� Baza zabiegowa
� Pakiety tematyczne: wczasy odchudzające,

pakiet usprawniający, pakiet rekreacyjno-usprawniający, dziecko
i wypoczynek (str. 10), oferta dla Seniora (str. 18)

� Organizacja konferencji i imprez dla 60-100 osób (str. 16)
� Taras wypoczynkowy
• Restauracja „Tu i Teraz”, WiFi
• Wczasy z transportem (str. 12)
• Parking ogrodzony, monitorowany, płatny 10 zł/doba

              INFORMACJE PRAKTYCZNE

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB)
/menu wielkanocne.  

• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny
osoby dorosłej.

• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%
od ceny osoby dorosłej.

• Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu
w atrakcyjnej cenie: FB 350 zł / 7 dni, HB 280 zł / 7 dni. 

• Wczasy wielkanocne 3 dniowe
– pobyt od kolacji do obiadu.

• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)
+ obiad serwowany + kolacja (bufet), 

• HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet)
+ kolacja (bufet).

• Oferujemy pobyty 9 dniowe – informacja o terminach
i cenach w biurze sprzedaży oraz www.nat.pl.

• Hotel dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową.
Szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl.

• Turnusy rehabilitacyjne (str. 14)
• Turnusy tematyczne (str. 10)
• Więcej informacji na str. 4

                       DOJAZD

• PKP: do Krynicy Zdrój, dalej taksówką lub PKS ok. 2 km
(przystanek „Hawana”), hotel po prawej stronie 100 m od przystanku.

Wczasy z transportem zorganizowanym ze Śląska - szczegóły str. 12-13.

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81, 500 608 229 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl
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       Hotel *** Jagiellonka

ul. Piłsudskiego 24, 33-380 Krynica Zdrój
tel./fax: 18 471 27 82, 18  471 54 86
tel. 517 209 295
e-mail: jagiellonka@nat.pl
GPS: 49°25’30.64‘‘N, 20°57’23.64’’E

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat (7 dni)

sezon / terminy wyżywienie / cena od

C / 01.04 – 27.05

B / 27.05 – 24.06

A / 24.06 – 09.09

B / 09.09 – 23.09

C / 23.09 – 28.10

Komfort FB

 

Standard FB Komfort HB Standard HB
 

880 zł

950 zł

880 zł

830 zł

830 zł

810 zł

880 zł

810 zł

760 zł

760 zł

760 zł

830 zł

760 zł

710 zł

710 zł

690 zł

760 zł

690 zł

640 zł

450 zł 420 zł ------- -------

640 zł

Cena od

640 zł

Wczasy wielkanocne
14.04 – 17.04

HOTEL JAGIELLONKA
KRYNICA ZDRÓJ®




