NAD
POTOKIEM

Ośrodek Wypoczynkowy Nad Potokiem,
Łomnica-Zdrój 370, 33-351 Łomnica-Zdrój
tel. 501 480 765, o.w.nadpotokiem@wp.pl
www.nadpotokiem.com.pl

Wielkanoc 2017
Łomnica-Zdrój to górska turystyczno-uzdrowiskowa miejscowość w dolinie Potoku Łomniczanka,
położona niedaleko Piwnicznej Zdrój i Krynicy. Dzięki licznym źródłom mineralnym, doskonałemu
mikroklimatowi oraz centralnemu położeniu w Beskidzie Sądeckim, Łomnica jest doskonałą bazą
wypadową dla amatorów pieszych wędrówek.
Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Potokiem” - położony jest w malowniczym miejscu, na stoku górskim tuż
nad wodospadem na Potoku Wapiennik. Do dyspozycji gości oferujemy pokoje: 1, 2, 3, 4 i 5-osobowe
z łazienkami (kilka pokoi z łazienkami na korytarzu). Ponadto w ośrodku znajduje się jadalnia, świetlica,
kawiarnia z kominkiem, wiata grillowa oraz basen z podgrzewaną wodą.

4 dni (14.04-17.04.2017)

3 dni (15.04-17.04.2017)

piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

sobota, niedziela, poniedziałek

pełne wyżywienie 3 razy dziennie
- os. dorosła: 220 zł/os.
- dziecko do lat 12: 175 zł/os.

pełne wyżywienie 3 razy dziennie
- os. dorosła: 155 zł/os.
- dziecko do lat 12: 125 zł/os.

Początek świadczeń kolacja w dniu 14.04, ostatni obiad w dniu 17.04

Początek świadczeń kolacja w dniu 15.04, ostatni obiad w dniu 17.04

wyżywienie 2 razy dziennie
- os. dorosła: 190 zł/os.
- dziecko do lat 12: 160 zł/os.

wyżywienie 2 razy dziennie
- os. dorosła: 135 zł/os.
- dziecko do lat 12: 115 zł/os.

Początek świadczeń obiadokolacja w dniu 14.04, ostatnie śniadanie
w dniu 17.04

Początek świadczeń obiadokolacja w dniu 15.04, ostatnie śniadanie
w dniu 17.04

Lokalne atrakcje

Świąteczne atrakcje

Krynica Zdrój - kolejka na Górę Parkową, Park
Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych, Muzeum Nikifora;
Jaworzyna Krynicka - kolej gondolowa na górę
Jaworzyny Krynickiej, szlaki do Czarnego Potoku;
Muszyna - ogrody sensoryczne, zabytkowy Rynek,
Pijalnia wody mineralnej „Józef”;
Wierchomla Mała - kolej krzesełkowa na „Dwie
Doliny” z możliwością zejścia do Muszyny Złockie;
Powroźnik - najstarsza cerkiew grekokatolicka na
Łemkowszczyźnie;
Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny;
Stary Sącz - Rynek, klasztor klarysek, ołtarz papieski,
platforma widokowa na Woli Kroguleckiej;
Łomnica - szlakiem źródełek mineralnych;
Stara Lubowla (Słowacja) - XIV-wieczny zamek
położony w malowniczej części miasta.

Animacja dla chętnych (w cenie):
• Wielka Sobota – konkurs malowania pisanek
z nagrodami
• Niedziela Wielkanocna – szukanie zajączka,
jajeczny tor przeszkód
• Lany Poniedziałek – łomniczańsko – dyngusowy
hydraulik

Animacje dodatkowo płatne:
• strzelanie z łuków: 6 zł/10 strzałów
• strzelnica pneumatyczna: 6 zł/12 strzałów

