Baseny:
źContinental, ul. Nitribitta 4, tel: 18 471 2851
źSilesia, ul. Pułaskiego 71, tel: 18 471 5529
źPanorama, ul. Wysoka 15, tel: 18 471 2885
źCzarny Potok****, ul. Czarny Potok 65, 18 530 3000
źSportowiec, ul. Dąbrowskiego 21, tel: 18 472 5400
źBasen odkryty, ul. Pułaskiego 6, tel: 600 817 236
źBasen odkryty, Tylicz, ul. Wolności 1, tel: 512 121 500

KRYNICA - ZDRÓJ
Ogrody sensoryczne w Muszynie (10km) – ogrody pobudzają zmysły
dziecka intensywnością zapachów, kolorów i dźwięków. Na terenie
ogrodów znajduje się wieża widokowa oraz siłownie zewnętrzne.
Poniżej znajdują się Ogrody Magiczne a przy kościele Ogrody Biblijne.
Park Zdrojowy „Zapopradzie”, al. Zdrojowa (nad sanatorium Korona)
Tor Gokartowy - pasjonujące rajdy gokartami w okresie letnim.
W ofercie dostępne także małe gokarty dla dzieci od 5 roku życia.
Powierzchnia toru: 1800 m2.
Tylicz, ul. Sportowa, tel: 500 725 750 www.tortylicz.pl

Spływ pontonem lub kajakiem pobliską rzeką Poprad.
Jego umiarkowany stopień trudności nie wymaga od uczestnika
specjalnych umiejętności. Profesjonalne pontony raftingowe jedno –
i dwuosobowe kajaki, kanu. Transport oraz instruktor na życzenie –
gratis! Dostępny: kwiecień – październik; dla osób w każdym wieku.
Czysta Frajda tel: 509 998 812 www.czystafrajda.pl
Fabryka Endorfiny tel: 660 313 091 www.fabrykaendorfiny.pl
Centrum Zabaw Mały Robinson – nowoczesna sala zabaw, gdzie
wśród bajkowej scenerii dzieci mogą korzystać z wielu atrakcji, np.
basenu z piłkami, zjeżdżalni, samochodzików, klocków, zamku, gier
komputerowych MOVE. Na życzenie możliwa organizacja przyjęć
urodzinowych dla najmłodszych w specjalnie przygotowanej sali.
ul. Kraszewskiego 1, tel: 18 262 2013 www.malyrobinson.pl
Park Sportowo-Rekreacyjny –kompleks boisk, miasteczko
rowerowe, skatepark, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i alejki
spacerowe. Krynica – Zdrój, ul. Czarny Potok (za Biedronką)
Escape Room Krynica - gra, która została przeniesiona ze świata
wirtualnego do rzeczywistości! Gracz zostaje wrzucony w wir
wydarzeń i sam musi rozwikłać zagadki, łamigłówki, tajemnice oraz
gry zręcznościowe by wydostać się z pokoju. Poznaj tajemnice,
rozwiąż łamigłówki i spróbuj się wydostać z naszych 3 pokoi (Cube,
Strefa 51, Tajemnica Faraona) gry związanych z różną zadaniami.
ul. Halna 2, Krynica-Zdrój, tel: 660 313 091. 10:00-22:00
Baba z Gór - animacje dla grup dziecięcych i młodzieżowych,
warsztaty tematyczne dla zielonych szkół, wycieczek szkolnych,
koloni, questy i gry miejskie z nagrodami. tel: 500 125 999 babazgor.pl

Domki w Lesie - Tylicz – basen 20x10 m, siatkówka plażowa,
wypożyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, grill bar, pole
namiotowe, kamperowe, tor dla samochodów terenowych, korty.
Zimą trasa do narciarstwa biegowego. Mofeta - dostępna do
zwiedzania bezpłatnie we wtorki i soboty od 9.00 – 16.00
Tylicz, ul. Wolności 1, tel: 512 121 500 www.domkiwlesie.pl
Farma Lama – przejażdżki konne, kucyki, zagroda wiejska (gęsi,
kozy, kaczki, owieczki), zimą skutery.
Tylicz, ul. Konfederatów Barskich 11, tel: 720 020 590
Kamiańskie Centrum Apiterapii (18 km) - pasieka uli figuralnych,
Muzeum Pszczelarstwa, Galeria Św. Ambrożego, pszczela ścieżka
edukacyjna. Kamianna 29, tel: 18 474 1632

Dla dzieci

Bartnik Sądecki (35 km) – Muzeum i Skansen Pszczelarski, mały
zwierzyniec, pszczela wioska. Stróże 235, tel: 18 445 1882
Trasa rowerowa VeloKrynica to 5km profesjonalnie przygotowany
odcinek o zielonej nawierzchni rozpoczynający się przy Informacji
Turystycznej i biegnący przez Krynicę na południe do Muszyny.
Wieża widokowa w koronach drzew - niezwykła drewniana

konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra na szczycie stacji
narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m) Do wieży prowadzi
specjalnie skonstruowana „drewniana ścieżka”. Ten wyjątkowy
projekt jest pierwszym tego typu w Polsce i ma szansę stać się jedną
z głównych atrakcji regionu. To najwyższa drewniana wieża
widokowa, wykonywana i tworzona przez polskich konstruktorów,
architektów i cieśli.
Słotwiny Arena, ul. Słotwińska 51A, tel: 512 409 801

Questy po Krynicy, Tyliczu, Muszynie, trasy spacerowe Nikifora
i Kiepury są dostępne w Informacji Turystycznej oraz do pobrania na
www.krynica.org.pl

Wszystko

Informacja Turystyczna
ul. Zdrojowa 4/2
tel: 18 472 5577
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Kino 3D – nowoczesny system kina cyfrowego, w tym również
prezentacja wybranych filmów w systemie trójwymiarowym 3D.
ul. Piłsudskiego 19 (budynek Centrum Kultury), tel: 18 471 2060

DLA DZIECI
KRYNICA - ZDRÓJ

Księgarnia dziecięca „Drzewiec” –stworzona z myślą o młodych
czytelnikach, którzy mogą swobodnie buszować wśród najlepszych
tytułów dostępnych na rynku. Każdą książkę można dokładnie obejrzeć,
przeczytać, dotknąć, a nawet powąchać. Księgarnia prowadzi również
Warsztaty Odkrywcy, podczas których dzieci zgłębiają tajemnice
matematyki, przyrody, sztuki, fizyki i chemii. Dla rodziców organizowane
są spotkania autorskie z twórcami i ilustratorami książek dziecięcych,
podróżnikami i wszystkimi pochłoniętymi ciekawą pasją.
ul. Nowotarskiego 9/4, tel: 515 090 067 www.ksiegarniadrzewiec.com
Biblioteka Publiczna – znajduje się w samym centrum KrynicyZdroju, tuż przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Z jej usług
może korzystać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
al. Nowotarskiego 1, tel: 18 471 2203 www.bibliotekakrynica.pl
Krynicki Park Linowy to system przeszkód zawieszonych między
drzewami nad ziemią. Dla maluchów dostępna jest trasa bąbel, maluch,
mini plac zabaw i trampolina. Krynicki Park Linowy jest doskonałym
miejscem do urządzenia pikników rodzinnych, gdzie można skorzystać
ze specjalnie przygotowanego miejsca grillowego.
Czarny Potok, tel: 660 313 091 www.fabrykaendorfiny.pl
Family Park Dimbo - Zimą: 3 wyciągi narciarskie (talerzyk), trasa
o długości 300m, trasa przygodowa, SPA na stoku (sauny, bania),
snowtubing, przedszkole i tor pontonowy o długości 200m.
Latem: Eko Park Zabaw, Monstercoler - zjazdy hulajnogami górskimi,
Adventure Spot- ukryty w lesie tor przeszkód.
ul. Czarny Potok 65, tel: 518 074 043

KRYNICA - ZDRÓJ

Lodowisko - obiekt całoroczny, kryty, pełnowymiarowe lodowisko
(30x60m) z trybunami mogącymi pomieścić ponad 2,5 tys. osób na
miejscach siedzących. Arena meczów hokejowych klubu KTH,
ślizgawek, imprez sportowych. Na miejscu znajduje się
wypożyczalnia łyżew, a obok korty tenisowe. Podczas ferii istnieje
możliwość zamówienia instruktora jazdy na łyżwach.
ul. Park Sportowy 5, tel: 18 472 3824 www.mosir.krynica.com.pl

Sankostrada – zaprasza wszystkich niezależnie od wieku do szaleńczej
zabawy na torze saneczkowym przez cały rok. Długość oświetlonej
trasy to ok. 1 km. Czynna jest w godz. 10.00–18.00 (wakacje do 20.00)
ul. Park Sportowy (obok lodowiska) tel: 18 471 5810

Mini Golf Club w Hotelu Czarny Potok****
36 dołków, 5 poziomów figur i przeszkód, oświetlenie
do wieczornych gier oraz pady do notowania wyników. Kid’s Club.
ul. Czarny Potok 65, tel: 18 530 3000

DLA DZIECI

Góra Parkowa (742 m n.p.m.) - na szczyt prowadzi kolej
linowo–terenowa. Ścieżki na zboczach góry są doskonałym terenem
spacerowym. Liczne ławki, altany i zadaszone szałasy umożliwiają
odpoczynek podczas górskiego spaceru. Alejki te przystosowane są
do spacerów z wózkiem (część alejek jest wybrukowana). Wędrując
po Górze Parkowej, napotkamy na cztery jeziorka osuwiskowe, po
których od wiosny do jesieni pływają łabędzie i kaczki. Popularnym
miejscem odpoczynku w czasie spacerów po zboczach góry jest
Polana Michasiowa (z drewnianą altaną), na której tryska źródło
„Bocianówka”. Poniżej polany znajduje się słynąca łaskami figura
Matki Bożej i jej sanktuarium. Na szczycie znajdują się „Rajskie
Ślizgawki” dla dzieci (kompleks zjeżdżalni rynnowych), „Kubusiowy
Stok”, zjeżdżalnia pontonowa, Park Linowy „Mamut” i plac zabaw.
W zimie czynny jest mini wyciąg narciarski dla dzieci. Czynne
codziennie.
ul. Nowotarskiego 1, tel: 22 444 6666 www.pkl.pl
Park Linowy Mamut znajduje się na szczycie Góry Parkowej.
Posiada 4 zróżnicowane trasy linowe (od 3 lat). Park czynny
w sezonie letnim (po sezonie w weekendy). tel: 604 483 578

Słotwiny Arena – ul. Słotwińska 51A, tel: 512 409 801
- Tubing czyli jazda po specjalnym torze na nadmuchiwanych
oponach przeznaczona dla dzieci (od 4 do 16 lat).
- Water Splash – to wielka dmuchana zjeżdżalnia wodna. Szalona
jazda ze ślizgiem dla grup przyjaciół i rodzin. Minimalny wiek
uczestnika to skończone 4 lata.
- pikniki rodzinne, imprezy muzyczne, koncerty, plac zabaw
z dmuchańcami i bajkowymi stworami.

KRYNICA - ZDRÓJ

Muzeum Zabawek - w zbiorach muzeum mieszczą się cenne
zabawki historyczne z różnych okresów zabawkarstwa
europejskiego, zabawki regionalne i wiele innych (łącznie ponad
3000 eksponatów), które stanowią dziedzictwo kulturowe całej
ludzkości – dla dorosłych i dla dzieci. Czynne codziennie.
ul. Piłsudskiego 2, tel: 783 783 139 www.muzeum-zabawek.pl

KRYNICA - ZDRÓJ

Krynicki Deptak
Fontanna Multimedialna - pokazy „światło i dźwięk”
Zaczarowana Karoca - przejażdżki ciuchcią
Gokarty - wózki czterokołowe (zakaz wjazdu na płytę główną
Deptaka i wokół fontanny multimedialnej)
Retro Meleks - wycieczki po Krynicy (20-30 min.) tel: 662 800 330
Florencja - autorskie lody z wózków retro

Mini Golf Park – wspaniała zabawa dla całej rodziny przy 18
dołkach o różnym stopniu trudności. Na terenie obiektu: plac zabaw
dla dzieci, altana do grillowania.
Wypożyczalnia SEGWAY-ów, Przejażdzki 13-osobowym
elektrycznym busem po Krynicy, do Tylicza, Muszyny
ul. Polna 2, tel: 18 471 5892, 502 410 503 www.wysoka.com
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie„ Łuczakówka” – zbiór kilkuset
spreparowanych zwierząt, kolekcje motyli, patyczaków, okazy
gatunków zwierząt afrykańskich, próbki skał z pustyni oraz sól
wypiętrzona z wnętrza ziemi z rejonów pustynnych. W Muzeum
znajduje się także ogromna kolekcja replik broni palnej, myśliwskiej
i wojskowej. ul. Halna 37, tel: 18 447 5124
Jaskinia Solna – działanie jaskini solnej polega na wytwarzaniu
i utrzymywaniu odpowiedniego mikroklimatu, który pobudza siły
obronne organizmu, wzmacnia odporność. Dla najmłodszych seans
w jaskini solnej to wspaniała zabawa w solnej piaskownicy i dawka
zdrowia. Seanse w zjonizowanym powietrzu trwają 45 minut.
Jaskinie solne na terenie Krynicy-Zdroju:
źContinental, ul. Nitribitta 4, tel: 18 473 8224
źSalinarium z halogeneratorem, ul. Piłsudskiego 23, tel: 18 472 3821
źPan Tadeusz, ul. Leśna 10 , tel: 18 471 2070

Place zabaw:
źosiedle Źródlana
źosiedle Czarny Potok
źosiedle Czarny Potok
źszczyt Jaworzyny Krynickiej
źosiedle Tysiąclecia
źMochnaczka
źPark Słotwiński
źTylicz
źulica Wiejska
źMuszynka

