
Spływy pontonem lub
kajakiem

Mini golf

Hotel Wysoka***
ul. Polna 2
tel. 18 471 58 92, 502 410 503
Hotel Czarny Potok**** 
ul. Czarny Potok 65
tel. 18 530 30 00

Korty 
tenisowe

Boiska
sportowe

Baseny

Sanatorium "Lwigród"
ul. Nitribitta 6
tel. 18 472 58 00
Hotel Czarny Potok**** 
ul. Czarny Potok 65
tel. 18 530 30 00
Hotel Prezydent
al. Nowotarskiego 3
tel. 18 473 65 00 

ul. Park Sportowy
tuż obok lodowiska
tel. 18 472 38 24

Park sportowo-rekreacyjny Czarny Potok,
Stadion piłkarski przy ul. Park Sportowy,
Boisko przy ul. Zieleniewskiego,
Boiska sportowe przy ul. Źródlanej,
Kompleks boisk sportowych "Moje Boisko -
Orlik 2012" w Mochnaczce Wyżnej.

Beskidzkie Safari czyli off road 
 w Krynicy i okolicy

Jazda samochodami terenowymi
dostarczająca wiele emocji. Na trasie
piękne krajobrazy, obiekty wpisane na
listę światowego dziedzictwa UNESCO,
przydrożne kapliczki, ruiny
nieistniejących wsi. 
Sense of Sport tel. 606 408 224

Sankostrada

Wielosezonowy tor saneczkowym usytuowany za halą
lodową tuż nad boiskiem piłkarskim. Zjazd na sankach
odbywa się rynną długości około 800 metrów dostarcza
wielu pozytywnych emocji. Czas zjazdu - około 2 minuty.
Różnica poziomów pomiędzy stacją górną, a dolną - 55
metrów. Trasa zjazdu jest oświetlona - można zamówić
nocne zjazdy, tel. 18 471 58 10

Tylicka pętla - rozpoczyna się i kończy przy tężni, tuż obok
ujęcia wody Tyliczanki. Prowadzi w terenie z dala od ruchu
samochodowego z pięknymi widokami na Tylicz. Liczy
łącznie 9,5 km i osiąga 250 metrów przewyższenia. 
W terenie oznaczona jest tabliczkami z niebieskimi
rowerami i przeznaczona jest na rowery górskie MTB. Na
szczycie góry Łan znajduje się ławka do odpoczynku wraz 
z tablicą informacyjną i z panoramą Tatr roztaczającą się 
z tego miejsca.
Kropla Delice - 7,5km długości, 550 metrów
przewyższenia. Start: parking przy Kropli Beskidu w
Tyliczu. Trasa prowadzi w kierunku niebieskiego szlaku
na Bradowiec, dalej do górnej stacji Tylicz Ski (szlak
niebieski), przez polany Kogutówki, aż do Osady
Turystycznej "Domki w Lesie".
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Jazda konna
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Trasy rowerowo piesze  w Tyliczu

Osada Turystyczna "Domki w Lesie" 

Dimbo Park, przy Hotelu Czarny Potok, 

Słotwiny Arena,

      w Tyliczu, tel. 669 144 424

      tel. 518 074 043

      tel. 512 409 908

Pola namiotowe i kamperowe

Stajnia "Pod Jaworzyną"
ul. Kraszewskiego
tel. 537 598 666
Farma LaMa w Tyliczu
ul. Konfederatów Barskich 11
tel. 720 020 590

Spływy odbywają się rzeką Poprad
i startują z Muszyny. Atrakcja ta
jest dostępna w sezonie letnim od
kwietnia do października. 
Czysta Frajda tel. 509 998 812
Fabryka Endorfiny tel. 660 313 091



Jaworzyna Krynicka (1114m. ) 
i kolej gondolowa

W lecie szereg szlaków
turystycznych, ścieżek
spacerowych oraz tras
rowerowych. Na szczyt

można się dostać kolejką
gondolową. Najnowszą

atrakcję stanowi platforma
360 znajdująca się na

budynku górnej stacji.
W zimie stacja oferuje

7 tras zjazdowych o łącznej
długości 8,3 km.

ul. Czarny Potok 75
tel. 18 472 52 71

49,5 metrowa wieża o
wyjątkowej, drewnianej
konstrukcji i prowadząca do niej
kilometrowa ścieżka
edukacyjna. Do wejścia na wieżę
można się dostać kolejką
krzesełkową bądź pieszo.
Dodatkową atrakcję stanowi 
60 m zjeżdżalnia. Zimą ośrodek
narciarski, latem bike park z
doskonale utrzymanymi trasami
o różnym stopniu trudności.
ul. Słotwińska 51A
tel. 512 409 905

49,5 metrowa wieża o49,5 metrowa wieża o49,5 metrowa wieża o49,5 metrowa wieża o

Góra Parkowa (742m.) 
i kolej  linowo-terenowa

Niezwykle urokliwe miejsce,
z wieloma pięknymi zakątkami:

drewnianymi altanami, stawami,
Leśnym Sanktuarium Matki
Boskiej, Polaną Michasiową.

Idealne do spacerów, relaksu
i odpoczynku. Na szczyt można

się dostać kolejką linowo-
terenową bądź  jedną z tras

spacerowych. Na szczycie
Restauracja z tarasem

widokowym oraz  Kawiarnia.
ul. Nowotarskiego 1

tel. 18  20 20 300

Krynicki Park Linowy

Położony jest u podnóża Jaworzyny, tuż przy wejściu na
czerwony szlak. Park oferuje 9 tras linowych: od tras dla 3 latka,
po trasę ekstremalną oraz dwie trasy zjazdowe. Na terenie
parku dostępny jest również Skok Wahadłowy (Big Swing) z
wysokości 17m oraz ścianka wspinaczkowa. Istnieje  możliwość
organizacji imprez plenerowych, wyjazdów firmowych i
integracyjnych, paintballa czy pikników.
Czarny Potok
tel. 660 313 091, 604 483 578

Trasy piesze

zielona - o długości ok. 500 m - dla dzieci i uczących
się chodzić lub biegać (oświetlona sztucznie).
żółta - o długości ok. 2400m – dla początkujących
(oświetlona sztucznie),
niebieska - o długości ok. 2800 m - dla  osób
zaawansowanych oraz ekstremalna (nieoświetlona,
dostępna tylko w dzień).

Narciarstwo biegowe

Narciarskie trasy biegowe "U Leśników". Zlokalizowane
są pomiędzy drogą na Izwór, a dolną stacją kolejki
gondolowej. Do dyspozycji trzy rodzaje tras:

Na miejscu wypożyczalnia tel. 504 298 267

Tylicz (Polana Syhła) - na terenie Osady Turystycznej
"Domki w Lesie" Długość trasy: 2 km. Trasa dla
początkujących i średniozaawansowanych, dodatkowo
polana dla stawiających pierwsze kroki. Na miejscu
wypożyczania i szkoła Sense of Sport tel. 504 34 34 60

Słotwiny Arena  i wieża widokowa

Krynica-Zdrój zimą

Jaworzyna Krynicka, tel. 18 471 52 71
Słotwiny Arena, tel. 512 409 908
Kompleks narciarski Słotwiny, tel. 18 471 27 26
Henryk SKI, tel. 660 496 720
Tylicz SKI w Tyliczu, tel. 18 471 13 56 , 18 473 12 03 
Master Ski w Tyliczu, tel. 664 641 508

Stacje narciarskie

Przy każdej stacji szkoły narciarskie oraz wypożyczalnie
sprzętu narciarskiego.

Hala lodowa - lodowisko czynne cały rok.

Lodowisko odkryte 

Lodowiska

ul. Park Sportowy 5, tel. 18 472 38 24

ul. Czarny Potok, przy pętli autobusowej

Krynica - Zdrój latem

Skitury
Trasę na skitury najlepiej rozpocząć spod dolnej stacji
kolejki gondolowej, gdzie znajduje się wypożyczalnia
Mondo Sport, ul. Czarny Potok 77, tel. 888 050 080.

1. Turbo Bikes – wypożyczalnia elektrycznych rowerów MTB
tel. 606 636 700
2. Sense of Sport – serwis, wypożyczalnia i sprzedaż rowerów
tel. 606 408 224
3. Dom Rowerowy – serwis rowerowy tel. 606 782 670
4. Wypożyczalnia rowerów - Pensjonat Kościuszko
tel. 18 471 23 45

Trasy rowerowe  

Krynica-Zdrój oferuje:
8 oznakowanych w terenie

tras rowerowych MTB
o łącznej długości 125 km

 i przewyższeniu ponad 
4 km. Nazwa każdej z nich
wywodzi się od krynickich
źródeł. Wszystkie startują

 z końca krynickiego
deptaka. Trasy przygotowane

są wyłącznie na rowery
górskie. Bezpłatne mapy z

trasami dostępne są w
Punkcie Informacji

Turystycznej.

Wielofunkcyjne
krynickie trasy MTB

Z końca krynickiego deptaka
startuje rodzinna trasa
rowerowa Velo Krynica
łącząca się z AquaVelo oraz
EuroVelo 11. Dojechać nią
można do Muszyny (10 km)
bądź dalej nawet do
Piwnicznej (40 km).

4 trasy typu flow i enduro
obejmujące łącznie długość
10 km.

Pumptruck
Znajduje się w parku sportowo - rekreacyjnym na Czarnym
Potoku  Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Wypożyczalnie rowerów

111 km oznakowanych pieszych tras górskich
utrzymywanych przez oddział PTTK Krynica-Zdrój, trasy
nadają się również do uprawiania nordic walking,

ścieżki spacerowe w Parku
Zdrojowym oznakowane
herbem Krynicy-Zdroju,
dwie trasy tematyczne -
Nikifora i Kiepury, (8 km 

malownicza trasa "Szlakiem
Konfederatów Barskich"
biegnąca z Muszynki do
Tylicza.

      i 15 km)

Bike Park Słotwiny Arena

Velo Krynica


