KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S.A.
ZAPRASZA NA RODZINNY PIKNIK MAJOWY
W dniach od 1 do 5 maja 2018 r. zapraszamy na Jaworzynę Krynicką. Na wszystkich
odwiedzających czekać będzie doskonała rozrywka. Na szczycie Jaworzyny zaplanowano
liczne bezpłatne atrakcje dla dzieci takie jak: konkursy i zabawy z animatorami, nauka tańca,
mini disco, zumba kids, balonowe zoo, malowanie twarzy, przejazdy kolejką tyrolką, pokazy
gigantycznych baniek mydlanych a także dmuchany plac zabaw z przeszkodami. Dorośli
również nie będą się nudzić. Przez całą „Majówkę” będzie z nami regionalna kapela
muzyczna, będą degustacje regionalnych trunków i wielkie grillowanie. Wszystkie atrakcje
będą odbywać się przy stacji górnej kolej gondolowej pomiędzy kawiarnią Cafe&Bar
Widokówka a Karczmą Krynicka Koliba. W dniu 1 maja odbędą się wyjątkowe zawody
rowerowe. Będzie to pierwszy w Polsce slalom równoległy na rowerach elektrycznych. Każdy
będzie mógł wziąć udział w zawodach i sprawdzić jak prosto i przyjemnie można ścigać się
pod górkę. Przez cały dzień będzie można również testować górskie rowery elektryczne.
Majowy Piknik Rodziny jest imprezą cykliczną organizowaną na rozpoczęcie letniego
sezonu turystycznego na Jaworzynie Krynickiej. Na szczyt Jaworzyny Krynickiej będzie można
wjechać komfortową 6-osobową koleją gondolową która będzie czynna od godziny 9:00 do
17:00. Bilety na wjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką można zakupić online na
stronie www.jaworzynakrynicka.pl, w biletomatach oraz kasach biletowych w stacji dolnej
kolei gondolowej.

Jaworzyna Krynicka to jedna z większych atrakcji turystycznych w Polsce. Ośrodek jest czynny cały
rok. Zimą do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów jest ponad 8,3 km tras narciarskich o różnych
stopniu trudności, ponad 5 km oświetlonych tras, trasy do nauki jazdy na nartach a także najdłuższa
w Polsce oświetlona trasa narciarska o długości 2600 m. Latem ze szczytu można podziwiać
wspaniałe beskidzkie krajobrazy, góry leluchowskie, słowacką stronę Tatr a przy dobrej widoczności
również pasmo Bieszczad. Na jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m.) dostaniemy się 6-os koleją
gondolową. Latem przejazd trwa ok 10 min. Z szczytu prowadzą liczne szlaki turystyczne, dwie trasy
rowerowe oraz 4,5 km. ścieżka edukacyjno – przyrodnicza z 13 przystankami.
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