
         

 
O F E R T A 

 

na pobyty wypoczynkowe dla czynnych funkcjonariuszy , 

pracowników cywilnych oraz emerytów resortu Spraw Wewnętrznych 

i Administracji i  ich rodzin oraz innych służb mundurowych 

w Ośrodku Wypoczynkowym „Echo” 

 przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw 

 Wewnętrznych i Administracji w Krynicy – Zdroju  

 

Część I. Informacje o oferencie. 
 
 
Nazwa : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium  
                                 Uzdrowiskowe MSWiA- Ośrodek Wypoczynkowy „Echo” 
 

Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Zieleniewskiego 16, woj. małopolskie 
 

Telefon: ( 0-18 ) 471 55  45,    471 22 16  
 

Fax: ( 0-18 ) 471 21  83              e-mail : echo@krynica.com.pl  
     www.echo.krynica.com.pl 

 
NIP : 734-10-41-021                     REGON: 490688502 
 
 

Konto : BGK Nr  06 1130 1150 0012 1267 8320 0001 

 

 
Ubezpieczenie usług zdrowotnych  : Polisa  1017674742 

 

Posiadane certyfikaty: Certyfikat Systemu Jakości Nr rejestracyjny 1551/09/2014/J/R 

 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2009. 
Certyfikat Wyróżnienia Światowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce - Placówka Medyczna 
Przyjazna Pacjentowi. 
Sądecki Laur Turystyczny 2009 – wyróżnienie w kategorii hoteli i ośrodków 
wypoczynkowych przyznane przez Kolegium Nagrody Honorowej Nowosądeckiej Izby 
Turystycznej. 
Sądecki Laur Turystyczny 2012- wyróżnienie w kategorii okołoturystycznej za Strefę 
Odnowy Biologicznej przyznane przez Kolegium Nagrody Honorowej Nowosądeckiej Izby 
Turystycznej. 



  
 

 
 
Część II. Informacje o pakiecie usług. 
 
 
 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA prowadzi działalność 
profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną w zakresie schorzeń ujętych w profilu 
leczniczym uzdrowiska Krynica - Zdrój,  

 Proponowane pobyty wypoczynkowe odbywają się w Ośrodku 
Wypoczynkowym MSWiA ”ECHO”, który usytuowany jest  w malowniczej dolince, wśród 
drzew, nad brzegiem potoku. Zaprasza strudzonych wielkomiejskim gwarem, dla których 
cisza i spokój są warunkiem dobrego wypoczynku i relaksu. 
Zgodnie ze standardami i wyposażone pokoje, zaplecze rekreacyjne i dyskretna obsługa 
podnoszą jakość spędzonego tu czasu.  
 

 

 

 Charakterystyka oferowanych usług : 
 

- zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych( zależnie od potrzeb) 
- wyżywienie 3 posiłki dziennie  
- możliwość bezpłatnego korzystania z bilarda i ping – ponga 
- możliwość bezpłatnego korzystania z bezprzewodowego internetu w 

całym Ośrodku 
- możliwość korzystania ze Strefy Odnowy Biologicznej w Sanatorium 

„Continental” (sauna fińska , sauna infrared, łaźnia parowa , jacuzzi , basen 

rehabilitacyjny) 

 

 

 W OW ”ECHO” znajduje się Sala klubowa oraz „Altana u Jana” na zewnątrz, 
gdzie można organizować spotkania towarzyskie przy grillu. 
 Na terenie Ośrodka znajduje się również zamykany na noc parking dla 
samochodów.   

 
 
Część III. Cena osobodnia : przy pobycie minimum 3 dni        70,00 zł  
 
Krótsze pobyty wg. cennika  ( bliższe informacje pod numerem telefonu 18 471 5545)                                                                                               
            

 
                   

 
Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest również do uiszczenia w recepcji Ośrodka 

opłaty uzdrowiskowej w wysokości 3.50 zł/za dobę według uchwały Nr. XXXIII.196.2012 
Rady Miejskiej w Krynicy- Zdroju z dnia 27.XI.2012 r.  

  

 



 

 

 

Sanatorium dysponuje bogatą bazą, która pozwala wykonywać odpłatne zabiegi 
lecznicze w zakresie:  

• kinezyterapia  
• krioterapia   
• magnetoterapia  
• elektroterapia  
• ultrasonoterapia  
• balneoterapia   
• termoterapia   
• aerozoloterapia  
• hydroterapia   
• laseroterapia  
• fototerapia  
• masaż leczniczy 

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
Uzdrowiskowe  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  współpracuje z 
Biurami Turystycznymi działającymi na terenie miasta i gminy Krynica – Zdrój, które 
organizują liczne wycieczki  nie tylko po Beskidzie Sądeckim ale również w Tatry ,  na 
Słowację, Węgry i Ukrainę.   
 Atrakcją Krynicy jest naturalne nieskażone środowisko, Deptak                                
z największą w Europie pijalnią leczniczych wód mineralnych („Jan”, „Józef”, „Zdrój – 
Główny”, „Słotwinka”, „Zuber”, „Mieczysław”, „Tadeusz”), drewniana zabudowa w 
stylu szwajcarskim z XIX w, muzeum Nikifora – malarza prymitywisty, nowo wybudowana 
cerkiew prawosławna oraz murowana cerkiew greko – katolicka z XIX w., kolej linowo – 
terenowa na szczyt Góry Parkowej oraz najdłuższa i najnowocześniejsza w kraju kolej 
gondolowa na Jaworzynę Krynicką. Ponadto turystów zachęcają szlaki piesze i rowerowe 
o różnym stopniu trudności, lodowisko kryte, korty tenisowe i liczne wyciągi narciarskie.  
W sprawie rezerwacji miejsc na pobyty wypoczynkowe należy kontaktować się: 
 

RECEPCJA OW”ECHO” 
tel.(0-18) 471 5545 
fax.(018) 471 2183 

e-mail echo@krynica.com.pl 
www.echo.krynica.com.pl 


