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Informacje o mieście
Krynica-Zdrój jest jednym z najbardziej znanych kurortów, określanych mianem „Perła
Polskich Uzdrowisk”. Położona jest w Beskidzie Sądeckim na wysokości 560-620 m n.p.m. w
malowniczych dolinach Kryniczanki i jej dopływów, Krynicę-Zdrój otaczają wzgórza Góry
Parkowej i pasmo Jaworzyny Krynickiej. Krynica-Zdrój jest położona 150 km na południe od
Krakowa. W Krynicy-Zdroju zbiegają się drogi wojewódzkie numer 971 i 981. Przez Gminę
Krynica- Zdrój przebiega droga krajowa numer 75. W odległości 90 km od Krynicy-Zdroju
znajduje się wjazd na autostradę A4 w Brzesku. W Krynicy-Zdroju znajduje się stacja
końcowa linii kolejowej 105. Z Krynicy-Zdroju można dojechać pociągiem do Nowego Sącza,
Tarnowa, Krakowa, Warszawy, Gdyni, Bydgoszczy i innych miast.

Beskid Sądecki pokrywają wspaniałe lasy, wśród których przeważają drzewostany bukowe w
paśmie Jaworzyny Krynickiej a jodłowe i świerkowe w paśmie Zimnego i Dubnego. W
okolicach znajduje się 16 rezerwatów przyrody. W roku 1987, dla zachowania unikalnych
wartości krajobrazu naturalnego utworzono na obszarze Beskidu Sądeckiego Popradzki Park
Krajobrazowy. Duże, zwarte kompleksy leśne zamieszkiwane są przez rzadkie gatunki
zwierząt (niedźwiedź, żbik, wydra) i ptaków (puchacz, orlik). W lasach, na polanach i łąkach
spotyka się blisko 1000 gatunków roślin. Klimat Krynicy-Zdroju ma walory klimatu
podalpejskiego, wyróżnia się dużą liczbą dni słonecznych w roku oraz znacznymi wahaniami
temperatury i ciśnienia atmosferycznego w ciągu doby.
Sławę swą jako uzdrowisko, Krynica-Zdrój zawdzięcza znakomitym wodom leczniczym, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje Zuber – unikalna w skali europejskiej woda o
niezwykle wysokiej mineralizacji. Liczne ośrodki sanatoryjne znajdujące się w Krynicy-Zdroju
są doskonale wyposażone w urządzenia zabiegowolecznicze i mogą z powodzeniem
konkurować z najbardziej renomowanymi ośrodkami w kraju i za granicą. Ale Krynica-Zdrój
to nie tylko uzdrowisko, to także prężnie rozwijające się centrum sportowe (głównie sporty
zimowe), turystyczne, rekreacyjne, kongresowe i kulturalne. Corocznie w uzdrowisku
organizuje się wiele imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, seminaria polityczne i
naukowe, międzynarodowe spotkania ludzi kultury, sztuki, biznesu i polityki, plenery
artystyczne, występy zespołów.

