
  
Szczawnica leży u stóp góry Bryjarki, w bezpośrednim sąsiedztwie Pienińskiego Parku 
Narodowego, w malowniczej dolinie Dunajca. Ze wszystkich stron wznoszą się górskie zbocza, 
pokryte iglastymi i modrzewiowymi lasami. Po obu stronach górskiego wąwozu położone są 
obiekty sanatoryjne, domy wczasowe i pensjonaty. Szczawnica to 
doskonały punkt wypadowy do pieszych wędrówek po 
Pieninach. Zdrojowisko Szczawnica znane jest już od 150 lat. 
Dziś można się tutaj leczyć i wypoczywać. Czyste górskie 
powietrze wolne od tzw. alergenów sprzyja skuteczności metod 
w leczeniu szczególnie górnych dróg oddechowych. 
 
Dom Wypoczynkowy "Sokolica" położony jest w Parku Górnym Uzdrowiska 
Szczawnica. Usytuowanie obiektu daje możliwość spokojnego wypoczynku, obcowania z 
przyrodą, jak również pozwala na szybki i łatwy dostęp do centrum miasta (ok. 500 m) gdzie 
znajdują się kawiarnie i miejsca rozrywki. W odległości ok. 300 m. od Sokolicy znajduje się Plac 
Dietla, pijalnia wód mineralnych, Cafe Helenka, centrum zabiegowe uzdrowiska Szczawnica - 
Inhalatorium ale przede wszystkim jest Park Górny i deptak. Obiekt posiada 50 miejsc 
noclegowych w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, TV oraz Internetem Wi-Fi.  
Rodzinny wyjazd integracyjno-wypoczynkowy  
Termin:  11 lipca – 17 lipca 2021r.  
Cena:  1.390,00 zł od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie  
 zakwaterowanie  
 przewóz grupy do ośrodka i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 opiekę wykwalifikowanej kadry 
 program rekreacyjno – wypoczynkowy: 

- spływ Dunajcem, 
- wyjazd na Palenicę, 
- wycieczka do Wąwozu Homole, 
- wycieczka piesza do wodospadu Zaskalnik lub Doliny Białej Wody,  
- wycieczki piesze po uzdrowisku, Plac Dietla,  Pijalna Wód „Magdalena” plażowanie nad   
potokiem Grajcarek,  
 - zajęcia  rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych –   marsz na orientację, zajęcia 
świetlicowe -  teleturnieje np. „Jeden z dziesięciu”, konkurs „Mam Talent” itp. 
wieczory zagadek i quizów, spotkania przy muzyce, karaoke.  
Pobyt i program rekreacyjno – wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na sytuację 
epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według 
wytycznych MZ, GIS i MEN. 

 
 
 

TPD  38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel. 134326295, 600385593  
www.tpdkrosno.pl    e-mail: tpdkrosno@op.pl  

 


