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WIEŻA W KORONACH DRZEW
KRYNICA - ZDRÓJ
W programie wycieczki:
Przejazd do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy
widokowej (896 m n.p.m). Spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej
skąd podziwiać można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd
kolejką. Powrót do centrum Krynicy.

Wieża widokowa w koronach drzew
Niezwykła drewniana konstrukcja Wieży o wysokości 49,5 metra znajduje
się na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m) wśród
lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Do Wieży prowadzi specjalnie
skonstruowana „drewniana ścieżka” wznosząca się stopniowo do góry,
podpierana przez 18 wież wsporczych i 87 słupów. Przy projektowaniu
ścieżki pierwszy raz w Europie zastosowano w dwóch miejscach system
piętrowej ścieżki. Dzięki zastosowaniu wyjątkowego drewna z robinii
akacjowej, zwanej potocznie akacją, inżynierowie stworzyli solidną
konstrukcję spełniającą zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i
gwarantującą walory estetyczne. Umiejscowienie trasy w koronach drzew
niewątpliwie potęguje doznania związane z podziwianiem walorów
krajobrazowych okolicy. Łączna długość ścieżki wynosi 1030 metrów. Na
trasie zwiedzający mogą bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię
regionu, dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym.
Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych jest mierząca 60 m.
długości zjeżdżalnia. Na wieżę można się dostać nowoczesną, 6 osobową
kolejką krzesełkową Doppelmayr, wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe
lub wejść spacerem utwardzoną, widokową drogą. Do wieży prowadzi
ścieżka w koronach drzew. Konstrukcja powstała wśród pięknego
drzewostanu, na który składają się dorodne i wyjątkowe drzewa, takie jak:
buki, jodły oraz świerki. Ten wyjątkowy projekt jest pierwszym tego
typu w Polsce i w Europie, i ma szansę stać się jedną z głównych atrakcji
regionu. To najwyższa drewniana wieża widokowa, zaprojektowana i
wykonana przez polskich konstruktorów, architektów i cieśli.

Czas trwania: 13:30 - 16:30
Cena zawiera:
- transport autokarem
- usługę przewodnika
- opłatę za wyjazd/zjazd kolejką krzesełkową
- bilet wstępu na wieżę widokową

CENA: 85,00zł
ulg.:75,00zł*

* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż, niepełnosprawnym oraz dzieciom

