


Przydatne telefony:

Wycieczki autokarowe

Msze niedzielne w Krynicy-Zdroju

18 472 5577 Informacja Turystyczna, ul. Zdrojowa 15
18 472 5500 Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 7
18 471 2060 Kino, ul. Piłsudskiego 19
18 471 5327 Policja, ul. Polna 4
18 472 5537 Straż Miejska, ul. Kraszewskiego 7, nr alarm. 603 925 971
18 471 2333 Straż Pożarna, ul. Piłsudskiego 56
18 471 2377 Pogotowie Ratunkowe, ul. Kraszewskiego 118
18 473 2100 Szpital im. dr. J. Dietla, ul. Kraszewskiego 142
18 471 6111 Przychodnia zdrowia ”Zdrowie”, ul. Kraszewskiego 83
18 471 5059 Pomoc Drogowa PYKA, ul. Krótka 19, 602 692 629

 - Budapeszt, Bardejov, źródła termalne, 
Lwów, ziemia sądecka, jaskinie słowackie, Wysokie Tatry, wycieczki 
piesze,  biesiady góralskie, kuligi: 
         PTTK Krynica 18 471 5576        
               

Kościół Zdrojowy 6:00 7:30 9:00 10:30 11:45 15:00 19:00 tel.18 4715005
Święty Antoni              7:00 9:00 11:00 18:00 tel. 18 471 2282
Czarny Potok               7:30 9:30 11:00 12:30 19:00 tel. 18 471 2979
Stara Droga 8:00 (cerkiew Słotwiny)     10:00 11:30 tel. 18 471 3427
Tylicz                          7:00 9:00 11:15 18:30 tel. 18 471 1310
Cerkiew w Muszynce  10:00
Muszyna  6:00  7:30  9:00  10:30 12:00 17:00/18:00 tel. 18 471 4008
Cerkiew Prawosławna 10:00 sobota 17:00 (nieszpory) tel. 18 471 5836
Cerkiew Greckokatolicka   10:30 (11:00 zima) tel. 18 471 5482

BT Jaworzyna 18 471 5654



Turysta przybywający do Krynicy-Zdroju pierwsze 
kroki powinien skierować do Informacji Turystycznej 
mieszczącej się na końcu deptaka, naprzeciw poczty. Otrzyma 
tam bezpłatne tematyczne pakiety dla aktywnych, rodzin 
lub seniora wraz z kalendarzem imprez oraz mapką uzdrowiska 
i okolic. Zawarte w nich informacje pozwolą zaplanować czas 
wypoczynku. Przed przyjazdem strony internetowe Krynickiej 
Organizacji Turystycznej (www.krynica.org.pl) oraz Urzędu 
Miejskiego (www.krynica-zdroj.pl) pomogą w znalezieniu 
noclegu czy też w zapoznaniu się z atrakcjami i imprezami.

Festiwal im. Jana Kiepury, malarstwo Nikifora, Forum 
Ekonomiczne, 
wody mineralne, szlaki turystyczne, rowerowe...
Tak, ale to tylko początek – znajduje się tu najdłuższa 
oświetlona rodzinna trasa narciarska w Polsce, sześć stacji 
narciarskich o przepustowości ponad 32 tys. osób na godzinę, 
pierwsza w Polsce kolej linowo-terenowa oraz kolej 
gondolowa, Orkiestra Zdrojowa grająca od 1875 roku, cztery 
pijalnie wód mineralnych, Muzeum Nikifora, Muzeum 
Zabawek, Tężnia, Park Linowy, Sankostrada, Rajskie Ślizgawki, 
Mini Golf, gokarty,  a  także  Spacer w Koronach Drzew.
Od 2020 roku każdy turysta opłacający opłatę uzdrowiskową 
może korzystać z bezpłatnej komunikacji oraz pakietu 
materiałów promocyjnych (folder wraz z rozkładaną mapą).

Z czym kojarzy się Krynica-Zdrój?

Festiwal Biegowy, „Krynica Źródłem Kultury” 



Historia Krynicy

Miejscowość założona została w 1547 r. przez 
Danka z Miastka pod nazwą Krzenycze. Jej dalszy rozwój 
wiązał się z odkryciem w XVII w. leczniczych wartości 
źródeł mineralnych. Zaczątkiem uzdrowiska był 
zbudowany w 1794 r. „Mały domek”, który od 1804 r. 
mieścił pierwsze zakłady kąpielowe. W 1807 roku Krynica 
została nazwana urzędowo zdrojem kąpielowym. Wielką 
erę Krynicy jako uzdrowiska rozpoczęła w 1858 r. 
działalność Józefa Dietla – profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego uznawanego za ojca polskiej balneologii. 
W tym okresie powstały takie obiekty uzdrowiskowe jak 
Stare Łazienki Mineralne, Stare Łazienki Borowinowe, 
Stary Dom Zdrojowy, nieistniejąca już drewniana Pijalnia 
Główna, liczne pensjonaty i Teatr Modrzewiowy. 
Do rozwoju uzdrowiska przyczyniło się również 
wybudowanie w 1876 r. linii kolejowej do Muszyny, 
przedłużonej w 1911 r. do Krynicy. Po I wojnie światowej 
uzdrowisko przejęły władze polskie. Powstały nowe 
obiekty a w grudniu 1937 roku oddano do użytku kolej na 
Górę Parkową. Druga wojna światowa i okres okupacji 
przerwały rozwój uzdrowiska. Po wojnie nastąpiła jego 
rozbudowa. Krynica-Zdrój stała się największym kurortem 
uzdrowiskowym w Polsce.



Krynicka legenda

W dawnych czasach żyła uboga pasterka, którą 
miłował rycerz z zamku w Muszynie, ale związkowi 
sprzeciwiał się jego ojciec. Po pewnym czasie młodzieniec 
wyruszył w drogę, by bronić ojczyznę przed Tatarami. 
Płynęły lata. Pasterka, poświęciwszy swe życie służbie 
Pannie Najświętszej, osiadła w pustelniczej chacie. Pewnej 
nocy, zatopiona w modlitwie, usłyszała rozpaczliwy głos 
rycerza, którego śmiertelnie ranił dziki zwierz, gdy ten 
powracał z wyprawy. Dziewczyna odnalazła go, padła na 
kolana przywołując pomocy Matki Boskiej. Ta, ukazawszy 
się, wskazała na tryskający zdrój i powiedziała: „Umyj tą 
wodą rany rycerza, a żyć będzie”. Tak też się stało. Ojciec, 
dowiedziawszy się o cudownym ocaleniu syna, zgodził się 
na małżeństwo, a młodzi żyli długo i szczęśliwie. Ze zdroju 
nadal czerpano uzdrawiającą wodę. W końcu jednak moce 
piekielne postanowiły zniszczyć źródło. Diabeł podniósł 
z Tatr potężny kamień z zamiarem zrzucenia go na źródło. 
Kiedy już był pod szczytem Jaworzyny, usłyszał pianie kura 
i upuścił głaz, który leży tu do dziś. Odtąd zaczęła się 
szerzyć sława krynickiego zdroju i cześć Najświętszej 
Panienki uzdrawiającej chorych. W miejscu owego 
zdarzenia wzniesiono figurę Matki Bożej Łaskawej.



Wody mineralne

Największym skarbem Krynicy-Zdroju są jej wody 
mineralne pochodzące z 23 ujęć. Obecnie wody te można 
kosztować w czterech czynnych pijalniach wód:

1. Pijalnia Główna (wody: Słotwinka, Jan, Tadeusz, Zdrój 
Główny i Zuber) usytuowana w centrum krynickiego 
deptaka, wybudowana na miejscu starej w 1971 roku, 
a w latach 2013-14 gruntownie zmodernizowana.

2. Pijalnia Mieczysław (woda: Mieczysław) na deptaku 
w Starym Domu Zdrojowym

3. Pijalnia Jana (wody: Jan i Józef) pod dolną stacją kolejki 
na Górę Parkową (w 2019 r.  

4. Pijalnia w Starych Łazienkach Mineralnych (wody: 
Słotwinka, Jan, Tadeusz, Zdrój Główny i Zuber) położona 
przy wylocie deptaka od ulicy Kraszewskiego.

Kryniczanka pochodzi ze źródła „Zdrój Główny” bijącego 
przed Pijalnią Główną w Krynicy-Zdroju, odkrytego 
w 1793 roku. Tu też powstała w roku 1806 pierwsza 
w Polsce rozlewnia szczaw. Woda zawiera niezbędną 
dla organizmu ilość magnezu, dzięki czemu łagodzi 
stany stresowe i nadmierną pobudliwość. Działa 
przeciwzapalnie i przeciwuczuleniowo. Dzięki dużej 
zawartości wapnia wzmacnia układ kostny.

gruntownie zmodernizowana)



Jan naturalna woda lecznicza – bardzo moczopędna, idealna 
w leczeniu kamicy nerkowej, oraz innych schorzeń nerek 
i dróg moczowych, jak też miażdżycy i cukrzycy 
(w połączeniu z wodą Zuber) gdyż wydatnie obniża poziom 
cholesterolu i cukru.
Józef ma działanie moczopędne, słabo żółciopędne, 
lecznicze w niedokrwistości, ogólnie wzmacniające.
Zuber unikalna woda lecznicza w skali europejskiej 
o bardzo dużej mineralizacji – leczy choroby wrzodowe 
żołądka i dwunastnicy, wątrobę i drogi żółciowe, zwalcza 
nadkwasotę, obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi.
Słotwinka szczawa skuteczna w leczeniu przewlekłych 
nieżytów przewodu pokarmowego, chorób z niedoboru 
magnezu, chorób neurologicznych. Pomaga usuwać metale 
ciężkie z organizmu, działa przeciwalergicznie.
Mieczysław zalecana w nieżytach żołądka, chorobie 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy, po resekcji żołądka.
Tadeusz stosowany jest w leczeniu schorzeń układu 
krwiotwórczego, przy rekonwalescencji po chorobach 
zakaźnych, przy niedokrwistościach oraz w schorzeniach 
nieżytowych jelit.

Bezpłatnie wody można spróbować ze Źródełka 
Miłości na szczycie Góry Parkowej, Bocianówki na Polanie 
Michasiowej, ujęcia Ciurkacz na ulicy Pułaskiego oraz Źródła 
Słonecznego nad dworcem PKP. 



Architektura drewniana i cerkwie

Warto odwiedzić perły architektury rozsiane po dawnych 
wioskach tzw. „Klucza Muszyńskiego”. Świątynie obrządku 
wschodniego są pozostałością po wczesnych osadnikach 
regionu - Łemkach, grupie wywodzącej się z osadnictwa 
wołoskiego z wpływami ruskimi. Obiekty budowano 
w układzie trójizbowym, w konstrukcji zrębowej 
przykrywano dachami namiotowymi zwieńczonymi 
baniastymi hełmami. Wewnątrz uwagę zwracał ozdobiony 
ikonami ikonostas, oddzielający nawę od prezbiterium.

Krynica Cerkiew Greckokatolicka (1848-1879) 
Największa murowana cerkiew na Łemkowszczyznie, 
miejsce chrztu Nikifora (ul. Kraszewskiego 177).

Cerkiew Prawosławna (1983-1996) ikonostas 
z przełomu XIX i XX w., rzeźba przedstawiająca 
Ukrzyżowanie, a także obraz ze sceną sądu Chrystusa 
(ul. Św. Włodzimierza).

Słotwiny (1887 - 88) 
Polichromia ornamentalna i figuralna z 1930 r. 
Wyposażenie wnętrza pochodzi w większości z dawnego 
kościoła parafialnego w Krynicy- Zdroju. Ołtarz główny 
neorenesansowy powstał w 1890 r. zaś obraz Niepokalanej 
został namalowany przez Feliksa Franića pod koniec XIX w. 

pierwotnie cerkiew greckokatolicka. 



Atrakcje turystyczne

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka

Góra Parkowa

 – 
i pierwsza gondola w Polsce. Sześcioosobowe wagoniki 
w 7 minut pokonują odległość 2,2 km, przenosząc 
pasażerów na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m.). 
W ciągu godziny kolej może przewieźć 1600 osób na szczyt, 
skąd z nowej platformy widokowej widać wspaniałe 
beskidzkie krajobrazy, a przy ładnej pogodzie również 
Tatry słowackie a nawet Bieszczady. Dla miłośników 
przyrody stworzona została 4,5 kilometrowa ścieżka 
edukacyjno-przyrodnicza z 13 przystankami. Poniżej 
szczytu znajduje się pomnik przyrody nieożywionej zwany 
od swej legendy Diabelskim Kamieniem.

   tel. 18 471 5271

najdłuższa 

www.jaworzynakrynicka.pl

www.pkl.pl

 - kolej linowo-terenowa na szczyt góry 
(742 m.). Oznakowane alejki spacerowe prowadzą na górę 
dookoła Łabędziego Stawu, figury Matki Boskiej, polany 
Michasiowej. Na szczycie: Rajskie Ślizgawki - kompleks 
zjeżdżalni rynnowych, Zjeżdżalnia Pontonowa, Park 
Linowy „Mamut”, „Wehikuł czasu”, taras widokowy, 
Magiczny Park Światła.       tel. 18 471 2262
Obie kolejki czynne są codziennie. Przed i po sezonie 
zimowym występuje kilkutygodniowa przerwa techniczna.



Sankostrada

Dorożki i sanie 

Krynicki Park Linowy

Escape Room Krynica 

Paintball

 - zaprasza wszystkich, niezależnie od wieku, 
do zabawy na wielosezonowym torze saneczkowym. 
Długość trasy: 1 km.   tel. 18 471 5810

 - to system platform zawieszonych 
na drzewach, połączonych różnymi przeszkodami. 9 tras 
o zróżnicowanym stopniu trudności i wysokości: już od 
3. roku życia. Dodatkowo na terenie parku: skok wahadłowy, 
ścianka wspinaczkowa, trampolina, tor samochodów RC. 

    tel. 660 313 091

 - najbardziej emocjonująca gra zespołowa na 
świecie w leśnej arenie Fabryki Endorfiny. Klimat miejsca 
oraz rozmaite przeszkody uczynią każdą rozgrywkę pełną 
emocji!        tel. 660 313 091

oświetlonej 

- niewątpliwą atrakcją Krynicy są 
przejażdżki dorożkami a w zimie górskie kuligi 
z pochodniami zakończone biesiadą góralską. Dorożki 
stacjonują przy „Hawanie” a kuligi organizowane są przez 
lokalne biura podróży.

-  gracz zostaje wrzucony w wir 
wydarzeń i sam musi rozwikłać zagadki, łamigłówki, 
tajemnice oraz gry zręcznościowe by wydostać się 
z jednego z 3 pokoi: Cube, Strefa 51, Tajemnica Faraona.

ul. Kraszewskiego 47,   tel. 660 313 091.  

www.parklinowykrynica.pl

www.fabrykaendorfiny.pl



Wieża widokowa w koronach drzew 

Mini Golf Park 

Mini Golf Club w Hotelu Czarny Potok****

Family Park Dimbo 

Makieta Krynicy

Biblioteka Publiczna

- konstrukcja 
wysokości 49,5 metra na szczycie stacji narciarskiej 
Słotwiny Arena (896 m n.p.m), do której prowadzi ponad 
kilometrowa, drewniana ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. 

- 18 dołków o różnym stopniu trudności, 
plac zabaw dla dzieci, altana do grillowania. Gra nie 
wymaga pośpiechu, ponieważ nie liczy się czas, tylko liczba 
uderzeń.   Hotel Wysoka,   tel. 18 471 5892,  502 410 503

- zimą: 3 wyciągi narciarskie 
(talerzyk), trasa długości 300m, trasa przygodowa, SPA na 
stoku (sauny, bania), snowtubing, tor pontonowy długości 
200m. Latem: eko park zabaw, monsterroler - zjazdy 
hulajnogami górskimi, adventure spot: ukryty w lesie tor 
przeszkód.  ul. Czarny Potok  65,   tel. 518 074 043 

 z 1862 roku - trzymetrowa kompozycja 
przedstawiająca nieistniejące już budynki zakładu 
zdrojowego z centrum Deptaka (Park Dukieta, pawilon z WC)

 - ul. Nowotarskiego 1, tel. 18 471 2203

Słotwiny Arena,   ul. Słotwińska 51A,    tel.  512 409 905

36 dołków, 5 poziomów figur i przeszkód, oświetlenie do 
wieczornych gier oraz pady do notowania wyników.
ul. Czarny Potok 65,   tel. 18 530 3000 



Spływ pontonem lub kajakiem

Muzeum Zabawek „Bajka”

Muzeum Nikifora

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Łuczakówka” 

Galeria współczesnych ikon

 pobliską rzeką Poprad. 
Umiarkowany stopień trudności nie wymaga od uczestnika 
specjalnych umiejętności. Dostępny: kwiecień - 
październik, dla osób w każdym wieku.

    tel. 509 99 88 12
   tel. 660 313 091

 - zbiór cennych zabawek 
historycznych z okresu od XIV do XX wieku, zawierający 
ponad 3500 eksponatów. Świetne zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. Poznaj historię z innej perspektywy i przenieś się 
do miniaturowego świata, z którego nie będziesz chciał wyjść. 
Czynne codziennie. tel. 783783139  

 - kolekcja obrazów twórczości Nikifora, 
pamiątek po malarzu prymitywiście, publikacji oraz jego 
fotografii. Nieczynne w poniedziałki. tel. 18 471 5303

www.CzystaFrajda.pl
www.fabrykaendorfiny.pl

www.muzeum-zabawek.pl 

kolekcja spreparowanych zwierząt, motyli, patyczaków, 
zwierząt afrykańskich, próbki skał z pustyni oraz sól 
wypiętrzona z wnętrza ziemi w rejonach pustynnych.  
ul. Halna 37, tel. 507 497 694 (wymagana rezerwacja).

  - wystawa poświęcona 
twórczości greckokatolickiej, dostępna w środy i soboty 
12:00 - 16:00.   ul. Zdrojowa 8  (na przeciw Banku PKO BP)



Tężnia solankowa

Lodowisko

Jaskinia Solna

Salinarium 

Smyk 

Park Sportowo Rekreacyjny

Strzelnica Myśliwska LZD

 - to drewniana konstrukcja  wypełniona 
tarniną, którą obmywa spływająca solanka. Konstrukcja 
służy jako inhalator do poprawy stanu swoich dróg 
oddechowych oraz wyleczyć nadciśnienie czy alergie.

 - obiekt całoroczny, kryty, pełnowymiarowe 
lodowisko (30m x 60m) z trybunami, mieszczącymi 2635 
osób w miejscach siedzących. Arena meczów hokejowych 
KTH, ślizgawek, imprez sportowych. Na miejscu 
wypożyczalnia sprzętu, tel. 18 472 3824
Obok boisko piłkarskie. 

- jaskinia solna z haloterapią wytwarzająca 
suchy aerozol solny. Sklep z produktami zdrowotnymi. 
Czynne 10-19. Budynek Hawana. tel. 18 472 3821

- sala zabaw dla dzieci.   ul. Czarny Potok 2A
Czynne codziennie 12.00-19.00, tel. 537 880 725

 - seanse 45 min. w czystym, zjonizowanym 
powietrzu. Leczy choroby płuc i oskrzeli. Sanatorium 
Continental ul. Nitribitta 4,  tel. 18 473 8224

 na Czarnym Potoku: 
kompleks boisk, miasteczko rowerowe, pumptrack, 
skatepark, place zabaw, alejki spacerowe.

 - w pełni zautomatyzowany 
obiekt, pozwalający rozgrywać pełny wielobój
myśliwski. ul. Pułaskiego, ROMA tel. 502 658 061



Stacje narciarskie

Jaworzyna Krynicka

Słotwiny Arena

Krynica Słotwiny

Krynica Henryk

Tylicz SKI

Master SKI 

 - corocznie uznawana za jedną 
najlepszych stacji narciarskich w Polsce. Śnieg leży tu przez 
około 120 dni w roku. 8,3 km ratrakowanych, oświetlonych 
tras narciarskich, 6-os. Kolej Gondolowa, 2 koleje 
krzesełkowe, 5 wyciągów narciarskich, 2 wyciągi dla 
najmłodszych Sunkid, wypożyczalnie sprzętu, szkoła 
i przedszkole narciarskie, liczne punkty gastronomiczne, 
stacja GOPR. Przepustowość stacji to 14 000 osób/h. 
Najdłuższa oświetlona trasa w Polsce ma długość 2600 m.

 - 12 tras narciarskich, 2 kolejki krzesełkowe, 
„Zimowy plac zabaw Kubuś-Ski” na wyciągu szkoleniowym 
dla dzieci. Szkoła narciarska, wypożyczalnia, serwis, 
przechowalnia sprzętu, restauracja, noclegi, wieża widokowa.

 - kolej krzesełkowa 950 m, orczyki, wyciągi 
dla dzieci, wypożyczalnia, przepustowość 3600 osób/h.

 –stacja, w której skład wchodzą dwie 
4-osobowe koleje krzesełkowe, wyciąg orczykowy oraz 
wyciąg taśmowy. Znajduje się w centrum uzdrowiska.

 - 2 koleje krzesełkowe, orczyk, 6 km urozmaiconych 
tras. Stacja narciarska dla całej rodziny 7  km od Krynicy-Zdroju.

w Tyliczu, kolej krzesełkowa 4-os., wyciągi orczykowe, 
taśmowy, nartostrada 1350m, karczma, wypożyczalnia z 
przechowalnią, szkoła i przedszkole narciarskie, kącik zabaw dla dzieci.



Narciarstwo biegowe 

1. „U Leśników”, ul. Czarny Potok, tel. 18 472 4050
Trasy zlokalizowane są w Dolinie Czarnego Potoku przed 
dolną stacją kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką. 
Trasy są oświetlone i czynne codziennie w godz. 9.00-
17.00. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu oraz  parking.
Trasa obejmuje  trzy pętle o różnej długości:
zielona –  500 m dla dzieci i uczących się chodzić  lub biegać 
żółta – 2 400 m dla początkujących
 niebieska -  2 800 m dla zaawansowanych 

2. Trasa biegowa na stadionie piłkarskim, tel. 504 343 460
Na terenie boiska piłkarskiego dostępna jest  400 m pętla 
z założonym śladem. Jest to idealne miejsce dla osób 
początkujących.  Na miejscu wypożyczalnia sprzętu oraz 
możliwość skorzystania z usług instruktora.

3. Tylicz – „Domki w Lesie”, ul. Wolności 1, tel. 512 121 500
Oferuje dwie trasy o długości 2,5 km oraz 4 km. Trasy te są 
przeznaczone dla osób o średnio zaawansowanym poziomie 
narciarskim, a także dla osób, które stawiają pierwsze kroki 
w tej dyscyplinie. Na miejscu: wypożyczalnia, parking,  
serwis, szkoła narciarska dla biegaczy. Trasy biegowe 
oświetlane są w soboty i niedziele do godz. 18.00, bądź 
w przypadku rezerwacji dla grup min 8-osobowych. 



Gastronomia

Krynica oferuje bardzo bogaty wybór smakołyków: 
od regionalnych potraw aż do tradycyjnej kuchni polskiej.

Dwóch Świętych (ul. Bulwary Dietla 13)– w Pensjonacie 
„Małopolanka” – najlepsza restauracja w pensjonacie 
w Polsce roku 2012. Urządzona w stylu z lat 20-tych. Szeroki 
wybór win z całego świata. W kawiarni Dom Kawy i Wina- 
muzyka na żywo w klimacie bluesa i jazzu. 
Domek w Dolinie (ul. Czarny Potok 30A) – przysmaki kuchni 
staropolskiej oraz dań z grilla.
Karczma Regionalna „Gościniec” (ul. Czarny Potok 26A) 
regionalne i staropolskie potrawy.
Karczma łemkowska „Kłyniec” (ul. Świdzinskiego 20) 
tradycyjna kuchnia łemkowska, oryginalny wystrój. 
Węgierska Korona (ul. Bulwary Dietla 18) – pizzeria 
z tradycjami, wystrój upamiętniający sporty zimowe sprzed 
lat. Muzyka na żywo.
Pychotka Cafe (Nitribitta 4, Continental) - desery, ciasta, 
koktaile, pierogi, burgery, karkówka, pstrąg, sałatki, dancingi.

Cichy Kącik (ul. Sądecka 2) – w plebiscycie Poland 100 Best 
Restaurants kilkakrotnie uznana za najlepszą karczmę. 
Posiada Certyfikat „Regionalna Karczma Małopolski” 2015. 
Obsługa w regionalnych strojach serwuje tradycyjne polskie 
potrawy oparte na domowych recepturach od 1936 roku. 



Paradise (ul. Pułaskiego 49) – oferuje kuchnię staropolską 
oraz międzynarodową.

Karczma&Pizzeria (ul. Kościuszki 6) szeroki wybór 
potraw regionalnych (pierogi po Łemkowsku, makaron po 
Krynicku, pstrąg po staropolsku, golonka z pieca) oraz pizza

Cristal Patio (Aleja Nikifora 1 - przy dolnej stacji kolejki na 
Górę Parkową) dania regionalne, pizza, muzyka na żywo.

Jadłodajnie:

Bar za Rogiem (ul. Kraszewskiego 32)
Jadłodajnia Tradycyjna  

Będąc w Krynicy koniecznie musisz spróbować: naturalne 
sery owcze od Romana Kluski, oscypki, ser bundz, rydze 
(targowisko za Hawaną), lody z wózków „Florencja”.

Krynica to również niezapomniane :
Restauracja „Hawana a'la Kmita” (ul. Piłsudskiego 23)

ź Jack's Place w Hotelu Prezydent (ul. Nowotarskiego 3)
ź Galeria Smaków (ul. Piłsudskiego 19)

Bon Appetit (ul. Pułaskiego 4/1)– kuchnia tradycyjna, 
włoska i pizzeria.

ź

ź (ul. Kraszewskiego 52)
ź Gawra (ul. Park Sportowy 1) przy lodowisku

ź

ź Sanatorium Continental (ul. Nitribitta 4)
ź Restauracja Artystyczna (ul. Pułaskiego 29)

 dancingi



Baseny

Hotel Prezydent**** 

Czarny Potok****

Strefa Odnowy Biologicznej Continental 

Lwigród

Silesia

Panorama

Basen odkryty w Tyliczu

Baseny odkryte w Muszynie 

(wstęp od 12 lat) 19x12 m. 1,00-1,70 
m., 3 sauny, jacuzzi.  Czynne: 15:00-21:00. Cena 50zł. 
ul. Nowotarskiego 3,  rezerwacja: tel. 18 473 6500

 16x13m. brodzik dla dzieci, jacuzzi, 
wanna solankowa, sauna, łaźnia parowa, aromatyczna, 
strefa relaksu. Cena 60zł/30zł/2h. Czynne: 13:00-21:00, 
ul. Czarny Potok 65, rezerwacja: 18 530 3000

 12x8, 1,20 m., saunarium, ścieżka Kneippa, 16:00-21:00. 
Cena 15/12zł/h (do 13 lat). ul. Nitribitta 6. tel. 18 472 5800  

 22x8 m. 1,20-1,80. Cena 15/10zł/h. Czynne codziennie 
15-20.  ul. Pułaskiego 71, tel. 18 471 2837

- basen rehabilitacyjny 
12x8, 1,10-1,30, sauny (parowa, sucha, infrared), jacuzzi.
Pon. - sob. 17:15-20:45, nd 14:00-20:45. Cena 25/15zł, bez 
ograniczenia czasowego.  , ul. Nitribitta 4.   tel. 18 471 28 51.

 - 25zł/15zł, 20x10m, plac zabaw, 
siatkówka plażowa, ul. Wolności 1,  tel. 18 473 1373

 18x9m.  0,9-1,9  m.  Cena  13/9zł/h.  
Czynne 9:00-21:00 (wt. od 14:30) ul. Wysoka 15,  tel.  18 471 2885

- rekreacyjny, dla dzieci, 
zjeżdżalnie, jacuzzi, sztuczna fala. tel. 506 067 082



Rowery

Rowery elektryczne 

Sense of Sport

- 8 oznakowanych górskich tras MTB o łącznej długości 125 
kilometrów  i łącznym przewyższeniu ponad 4500 metrów. 
Start tras przy tablicy poniżej Informacji Turystycznej.

- Bike Park Słotwiny Arena - 4 jednokierunkowe, górskie 
trasy rowerowe typu flow o łącznej długości 10 km. Jest to 
flowtrail z nawierzchnią zagęszczoną. Znajdziemy na nich 
płynne bandy, muldy, stoliki step up'y oraz stepdown'y. 
Możliwy transport kolejką krzesełkową (wypożyczalnia).

- mobilny pumptrack, z którego na co dzień można 
korzystać w Parku Sportowym na Czarny Potoku a podczas 
imprez rowerowych na krynickim deptaku.

Dla poszukujących spokojniejszych tras polecamy trasę 
rekreacyjną biegnącą z krynickiego deptaka (zielony kolor 
nawierzchni) w kierunku Muszyny i dalej Doliną Popradu.

Mapy, ślady GPS, opisy i specyfikacje tras do pobrania ze 
strony  

-  wypożyczalnia rowerów MTB, 
trekkingowych ze wspomaganiem elektrycznym. 

  tel.  606 636 700

 - wypożyczalnia i serwis rowerów, nordic 
walking, licencjonowana szkoła narciarska, wypożyczalnia 
nart biegowych, wozy 4x4. Tel. 606 408 224

www.krynica.org.pl

www.turbobikes.pl



Nikifor urodził się w Krynicy 21 maja 1895 r. Odziedziczył po 

matce wrodzoną wadę słuchu i wymowy. Spotkać go można było 
codziennie, siedzącego na murku, pochłoniętego bez reszty swoją 
pasją malarską. Ze względu na kalectwo był uważany za 
upośledzonego i odrzucony przez społeczeństwo, co rzutowało 
na sprzedaż jego prac, które nie cieszyły się zbytem 
i zrozumieniem ze strony innych. Po raz pierwszy Nikifor został 
odkryty w 1930 roku przez ukraińskiego malarza Romana 
Turyna. Ponownie artystę zauważyło małżeństwo historyków 
i mecenasów sztuki – Andrzej i Ella Banachowie. To oni w latach 
1948 - 1959 objęli artystyczną opieką twórcę i doprowadzili do 
pierwszej wystawy jego prac. 
Od 1960 roku aż do śmierci opiekował się nim Marian Włosiński.  
Jego pracownia w Starym Domu Zdrojowym stała się również 
warsztatem łemkowskiego samouka. Na wniosek ówczesnego 
burmistrza Stefana Półchłopka, został wydany akt urodzenia 
i nadane dane personalne Nikifor Krynicki (dotychczas malarz nie 
widniał w żadnych księgach i nie posiadał dokumentów). Od tej 
chwili Marian Włosiński stał się jego prawnym opiekunem. 
Na podstawie tej znajomości powstała fabuła filmu „Mój Nikifor" 
(2004), gdzie w rolę artysty wcieliła się Krystyna Feldman.
Zmarł w 1968 roku w sanatorium w Foluszu koło Jasła, a 73 lata 
jego życia zostawiły ślad w kilkudziesięciu tysiącach dzieł.

 (Cerkiew Greckokatolicka ul. 
Kraszewskiego 177) - gabloty z obrazami ( reprodukcjami) oraz część 
opisowa prezentująca bogatą twórczość artysty. Obok jego pomnik.

Galeria na Murze im. Nikifora



Jan Kiepura 

Festiwal im. Jana Kiepury

urodził się w roku 1902 r. w Sosnowcu. Ten 

ekranowy amant o rozbrajającym uśmiechu i niezwykłym 
wdzięku zagrał w 39 filmach. Niemal w każdym z nich jedną 
piosenkę wykonywał w języku polskim. W swym repertuarze miał 
najsłynniejsze główne partie operowe i operetkowe. Występował 
na najważniejszych scenach światowych – m. in. w Wiedniu, 
Mediolanie, Berlinie, Paryżu i w USA. Ten popularny na całym 
świecie śpiewak nie był dla Krynicy zwykłym kuracjuszem 
przyjeżdżającym regularnie na wypoczynek, ale mieszkańcem 
tego uzdrowiska. W 1933 r. stanęła tu na ul. Pułaskiego jego 
luksusowa willa „Patria” (czyli „Ojczyzna”) projektu Bohdana 
Pniewskiego. Śpiewak chciał w ten sposób wyrazić swoje 
przywiązanie do ojczyzny, za którą w czasie ciągłych, dalekich 
podróży zawsze tęsknił. Dochód ze swych licznych koncertów 
prawie w całości przeznaczał na cele charytatywne m. in. budowę 
gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie oraz pomoc biednym.
Zmarł  15 sierpnia 1966 roku w Harrison pod Nowym Jorkiem.

To najważniejsze wydarzenie kulturalne realizowane corocznie 
od 1967 roku w sierpniu w Krynicy-Zdroju. Od lat stanowi 
on wizytówkę kulturalną oraz główny element promocji miasta 
i regionu. W latach 1984-2011 roku dyrektorem artystycznym 
festiwalu a następnie jego organizatorem był popularyzator 
muzyki klasycznej – Bogusław Kaczyński. Obecnie organizatorem 
jest miasto Krynica-Zdrój.
 



Tylicz - wieś turystyczna u zbiegu Muszynki i Mochnaczki, na 
pograniczu Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego. Osada pod 
nazwą Ornawa została założona w XIII w., a w 1363 r.  otrzymała 
prawa miejskie i nazwę Miastko. 

 - składa się z kilku sal w których 
można podziwiać rzeźby i obrazy tylickich artystów, stroje 
regionalne, kopie dokumentów z XVI-XX wieku, pamiątki po 
konfederatach barskich oraz warsztaty rzemieślnicze. Mieści się 
w rynku w Domu Kultury.

- znajduje się tuż 
obok zabytkowego, drewnianego kościółka w Tyliczu. 
Architektura świątyni nawiązuje stylem do drewnianych 
kościołów i cerkwi z tego regionu, z tą jednak różnicą, 
że wykonany jest w całości z cegły oraz kamienia. 
W sąsiedztwie kościoła rośnie lipa - niezwykły pomnik przyrody 
mający już około 350 lat! Wokół kościoła zbudowana została 
Golgota z Dróżkami Różańcowymi.

 

      Rynek

      Muzeum Dziejów Tylicza

      Kościół  parafialny  pw. św.  Apostołów  Piotra  i  Pawła 

    Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej 

     Cerkiew  pw. św.  Kosmy i Damiana  w Tyliczu

 - czworokątny, z odchodzącymi od niego prostopadle 
uliczkami – jest pamiątką dawnej świetności Tylicza – w miejscu 
tym odbywały się średniowieczne jarmarki, a w ratuszu 
obradował sąd kryminalny (w miejscu obecnego Wiejskiego 
D o m u  Ku l t u r y ) .  D o  n i e d a w n a  i s t n i a ł y  r ó w n i e ż  
charakterystyczne okapy domów w formie podcieni. Od wieków 
powierzchnia rynku wybrukowana jest tzw. „kocimi łbami”. 
W parku, od strony kościoła, stoi murowana kapliczka z 1808 r. 
W centralnej części rynku na kopcu usytuowany jest  pomnik 
Generała Kazimierza Pułaskiego.

 
zbudowany został w 1612 r. Świątynia wzniesiona z drewna 
sprowadzonego z całego Klucza Muszyńskiego. Ołtarz główny 
rokokowy z II poł. XVIII , cztery ołtarze boczne z XVII – XVIII w.

 - została 
zbudowana w 1743 roku.  We wrześniu 1964 roku cerkiew  
wpisana została do rejestru zabytków. Wewnątrz  znajduje się 
ikonostas z XVIII w., zabytkowe ikony, z których część znajduje 
się w muzeach w Nowym Sączu. 
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       Źródełko wody mineralnej „Tyliczanka” 

     Farma Lama

     Gokarty

   Lodowisko

      Mofeta

        Domki w Lesie

Szlak Konfederatów Barskich 

- przy tym źródle 
zatrzymywali się kupcy podążający z Węgier do Sącza 
i do Krakowa. Źródło wymienione jest po raz pierwszy w Księdze 
Miasta Tylicza w roku 1753. Przed ujęciem wody znajduje się 
tężnia solankowa, plac zabaw oraz siłownie zewnętrzne.

 - osobliwa atrakcja pozwalająca dzieciom na 
karmienie zwierząt hodowlanych, degustacje mleka 
i oscypków. Na terenie farmy dzieci mogą pojeździć na kucykach 
a dorośli wybrać się na przejażdżkę konną. Farma mieści się tuż  
za cerkwią pw. św. Kosmy i Damiana.  tel. 720 020 590

 -w okresie ferii zimowych podczas mrozów 
uruchamiana jest ślizgawka (w miejscu toru gokartowego).

 - posiadająca 50 „bulgotek” i „dychawek”, naturalna 
ekshalacja  dwutlenku  węgla. W latach sześćdziesiątych 
dwutlenek węgla z mofety wykorzystywany był do hodowli alg 
na tarasach usytuowanych na okolicznych stokach. 
Prowadzono również badania nad wykorzystaniem alg jako 
składnika do produkcji żywności dla radzieckich kosmonautów.

 – osada usytuowana w otoczeniu zieleni tuż 
przy Mofecie Tylicz. Latem na terenie osady czynne są m. in.: 
kort do tenisa ziemnego, ogólnodostępny basen z brodzikiem 
dla dzieci,  duży drewniany plac zabaw i ogródek 
gastronomiczny -  dodatkowo w osadzie mieści się pole 
kamperowe i pole namiotowe. Zimą zaś oświetlona trasa 
narciarstwa biegowego z serwisem i wypożyczalnią nart 
biegowych.  tel. 512 121 500

 - szczególne miejsce dla miłośników motoryzacji. 
W sezonie letnim tor pozwala na emocjonujący przejazd 
gokartami. Tor gokartowy usytuowany jest przy stadionie 
piłkarskim w Tyliczu.   tel. 500 725 750

- przygraniczne położenie 
Sądecczyzny spowodowało, iż ziemie te stanowiły ważny 
militarnie i politycznie teren stacjonowania konfederatów. 
To tu w 1769 roku przebywały oddziały konfederackie na czele 
z Kazimierzem Pułaskim. Zapraszamy do skorzystania 
z questu o konfederacji, obejrzenia pozostałości okopów, 
odwiedzenia Muzeum Dziejów Tylicza oraz przejścia piękną, 
graniczną trasą widokową, kierując się za znakami 
turkusowych ryngrafów.
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Muszyna  

      

         

      

        

          

       

- to malownicze uzdrowisko położone w Dolinie 
Popradu z ponad 700-letnią historią. Położenie na szlaku 
handlowym z Węgrami spowodowało jej rozwój i strategiczne 
położenie w utworzonym tutaj Państwie Muszyńskim. Obecnie 
to przede wszystkim uzdrowisko, modny górski kurort 
z wieloma atrakcjami i ciekawymi imprezami (Festiwal Wód 
Mineralnych, Piknik Majowy, Noc Świętojańska, Galicyjskie 
Spotkania Jazzowe,  Jesień Popradzka). Gmina leży na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1987 r.  
i  zajmuje obszar ponad 54 tysięcy hektarów. 

to   zabytkowy   zespół   szeregowej 
mieszczańskiej zabudowy mieszkalnej. Pochodzi w większości 
z przełomu XIX i XX wieku. Jej charakterystycznym elementem 
architektonicznym są drewniane bramy w elewacji frontowej 
z półkolistym nadprożem. Domy przy tej ulicy znajdują się na 
M a ł o p o l s k i m  S z l a k u  A r c h i t e k t u r y  D r e w n i a n e j .  
Prawdopodobnie, w roku 1770, w domu nr 7 mieściła się 
kwatera konfederatów barskich.

Kościół św. Józefa

Ogrody biblijne

ul. Kościelna

Rynek 

Pijania Milusia

Zajazd

 (1676-1728) to budowla barokowa 
o charakterze obronnym. Świadczą o tym umieszczone nad 
oknami otwory strzelnicze. Wewnątrz znajduje się ołtarz 
główny z lat czterdziestych XIX wieku i dziewięć ołtarzy 
bocznych (pochodzących ze starego kościoła), których 
powstanie datowane jest na początek XVII wieku. Cennymi 
zabytkami są również: podtrzymywana przez dwa anioły 
barokowa chrzcielnica z obrazem Chrztu Jezusa oraz gotyckie 
figury św. Otylii i św. Jadwigi Śląskiej.

– Mistrzowskie dzieło ogrodnictwa zostało 
przedstawione w konwencji trzech świątyń: Jerozolimskiej, 
kościoła św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny 
i kościoła czasów mesjańskich. To miejsce w specyficzny sposób 
prezentuje obraz biblijnego życia i historię zbawienia. 
W Muszyńskim Edenie mile widziani są wszyscy, którzy 
chcieliby przybliżyć sobie dzieje Starego i Nowego  Testamentu. 

-  krzyżują  się  tutaj dawne trakty handlowe.  
Ratusz został wzniesiony na ruinach piwnic, w których setki lat 
temu składowano wina i towary przywożone węgierskim 
szlakiem. W piwnicach odtworzona została sala tortu z bogatą 
ekspozycją narzędzi kaźni. Na turystów czeka Centrum 
Informacji Turystycznej, pijalnia wody mineralnej oraz stylowa 
kawiarenka. Na rynku znajdują się: fontanna, zabytkowe 
kapliczki św. Floriana oraz św. Nepomucena. Budowle 
wzniesione na przełomie XVIII i XIX w. miały zapewnić ochronę 
patronów przed powodziami i pożarami.

 - Milusia jest wodą leczniczą szczególnie 
wskazaną do picia przy schorzeniach: reumatologicznych,  
dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, otyłości, 
osteoporozy, nerek i dróg moczowych.

 - siedziba  muzeum  regionalnego,  jest rekonstrukcją 
zabytkowego XVIII-wiecznego zajazdu, który był częścią 
podzamkowego zespołu dworskiego. W sali konferencyjnej 
organizowane są wystawy, koncerty oraz prelekcje. 
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Dwór starostów 

Baszta

Park zdrojowy „Baszta”

Las Lipowy Obrożyska

Ogrody   sensoryczne

Pijalnia Antoni

Magiczny  ogród

 - powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Pełnił on rolę siedziby starostów muszyńskich, którzy - w imieniu 
biskupów krakowskich - władali dawnym „Państwem 
Muszyńskim”. Obiekt przebudowany został na początku XX wieku 
(dobudówka wschodnia i weranda). W latach 2014-2015 dwór 
został odrestaurowany. Dwór  wraz z kordegardą i dawnym 
zajazdem tworzyły tzw. podzamkowy zespół dworski. Obecnie 
obiekt jest siedzibą Ośrodka Kultury.

  – rezerwat powstał w 1919 r., jako 
jeden z pierwszych w niepodległej Polsce. Obecnie zajmuje 
powierzchnię 100,38 ha. Przez rezerwat prowadzi 4,2 km ścieżka 
dydaktyczna, oznaczona biało-zielonym kwadracikiem. 
Najstarsze drzewa liczą tutaj ponad 200 lat. Ponadto znajduje się 
tu jedna z największych w Polsce ostoi salamandry plamistej.

- zamek, który powstał ok. 1390 r., miał za zadanie 
bronić granicy i szlaków handlowych oraz pełnić funkcję komory 
celnej. Twierdza była rezydencją biskupów krakowskich do 1474 
r., kiedy to została niemal całkowicie zniszczona przez oddziały 
Tomasza Taraczaya z Lipan podczas najazdu na Polskę króla 
węgierskiego Macieja Korwina. Zamek został odbudowany 
w stylu renesansowym przez Węgrów. Od tego momentu pełnił 
wyłącznie funkcję strażniczą. Obecnie trwa remont i rozbudowa 
ruin zamku wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 –  na  terenie  parku  znajdują się 
ruiny zamku, dwie pijalnie wody mineralnej, siłownie plenerowe, 
boisko do gier zespołowych, kamienne plansze do gry w szachy, 
a także wiaty wypoczynkowe. 

-  nazywane  również  ogrodami 
zmysłów, cieszą oko różnorodnością pięknych roślin, jak również 
rozkoszują nasze zmysły owocami z krzewów i drzewek  takich 
jak: czereśnia, jabłoń, malina, aronia. W ogrodach można 
aktywnie spędzić czas ćwicząc na przeróżnych sprzętach (które 
są także przystosowane dla osób starszych) podziwiając 
jednocześnie przepiękną panoramę okolicy. Przy dobrej 
widoczności, z wieży widokowej zobaczyć można słowackie Tatry. 
Ogrody sensoryczne są szczególnym miejscem dla nowożeńców, 
którzy mogą tu zasadzić swoje drzewko miłości - symbol 
szczęścia. Poniżej wieży  znajdują się Ogrody Legend i Baśni.

 - dostępna jest tutaj woda lecznicza 
o intensywnym smaku. Jej picie poprawia przemianę materii 
i funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych. Wspomaga 
leczenie chorób układu trawienia, chorób nerek i dróg 
moczowych, chorób dolnych dróg oddechowych, chorób 
reumatologicznych, osteoporozy, otyłości i  chorób alergicznych.

-  ze stawami  rekreacyjnymi, ogrodami 
ptactwa a  także posągami i  stelami do złudzenia  
przypominającymi greckie lub rzymskie ogrody. Odwiedzając 
to miejsce, można poczuć się niczym antyczny Perseusz 
wkraczający do pełnego ludzkich posągów ogrodu Meduzy. 

2Na powierzchni ponad 27 tys. m  usytuowanych jest dziesięć 
unikatowych figur z piaskowca, przedstawiających muzy, bogów 
greckich, a także pory roku. 
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Sczytaj ten QR-kod aby uzyskać dostęp do szczegółowego 
opisu tras rowerowych, pieszych, narciarskich. 
Pobierz publikacje, questy, kalendarz imprez.

Krynicka
Organizacja
Turystyczna

Osiem oznakowanych tras o łącznej długości 125km 
i łącznym przewyższeniu 4500m. Proponujemy pobrać 
bezpłatną aplikację mapy.cz, sczytać poniższy QR kod 
i postępować wg instrukcji. Można również wejść na stronę 

 w zakładkę Rowery.www.krynica.org.pl
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Dystans:    9,4km        511m
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TRASY ROWEROWE  MTB

Wszystko

w jednym miejscu

TURYSTO - opłacając opłatę uzdrowiskową otrzymasz ten 
folder oraz mapę za darmo w swoim obiekcie noclegowym


