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Poznaj nas i naszą ofertę 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa 

dyspozycji 

Hotel Prezydent posiada 

profesjonalny zespół, który każdego 

klienta traktuje indywidualnie  

i dopasowuje ofertę zgodnie  

z oczekiwaniami i możliwościami. 

Sprawimy, że każde wydarzenie stanie 

się wyjątkowym przeżyciem, które na 

długo zostanie w pamięci jego 

uczestników. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą 

Hotelu Prezydent w Krynicy-Zdroju. 

 

 

Tradycja Hotelu Prezydent sięga 1931 roku, kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki podjął 

decyzję o budowie Willi Prezydenckiej w samym sercu Krynicy-Zdroju.  

Obecnie Hotel Prezydent to 66 pokoi zapewniających do 179 komfortowych miejsc 

noclegowych (w tym 6 Apartamentów Prezydenckich), trzy sale konferencyjne 

dostosowane indywidualnie do ilości gości oraz charakteru eventu, przestrzenna 

Restauracja Magnolia podająca specjały kuchni regionalnej w nowoczesnym stylu, 

profesjonalny Club Muzyczny Jack’s Place, gdzie można napić się koktajli na światowym 

poziomie, 16 gabinetów w Ambasadzie Zdrowia i Urody SPA, strefa Wellness z basenem, 

jacuzzi, saunami, siłownią… 

Ale dziś Hotel Prezydent to przede wszystkim ludzie. Wykwalifikowany i gościnny personel, 

świadomy historii i tradycji tego miejsca, który przywita Państwa u nas z uśmiechem. 

 

 

Mariusz Domanus 
Dyrektor Hotelu 

  

 

Hotel Prezydent leży tuż u podnóża 

Góry Parkowej w samym Centrum 

Krynicy-Zdrój. Mamy stąd świetny 

dostęp na Deptak oraz do wszystkich 

atrakcji Krynicy. Jednocześnie Hotel 

położony jest na wzniesieniu, 

otoczony lasami, dzięki czemu goście 

mają poczucie intymności i relaksu. 

 Lokalizacja 
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    Kameralne sale VIP 
Rooms    

 

  

      Sala Mościckiego 
  

  

 

Wine Room, Cigar Room i Bilard Room to trzy 

niezależne sale VIP, które swoim wystrojem  

i atmosferą podkreślają ważność wydarzeń w nich 

organizowanych. Dodatkowo sala Bilard Room 

posiada dwa stoły bilardowe do wykorzystania 

przed uczestników spotkań lub jako dwa duże 

stylowe stoły, przy których możemy zasiąść do  

licznej, eleganckiej kolacji.  

Atrakcje siłą integracji 

Zajęcia integracyjne mają na celu 

przede wszystkim poprawienie relacji 

między pracownikami i zacieśnienie 

stosunków między firmą a personelem, 

co w przyszłości przełoży się na  

wzrost wskaźników ekonomicznych 

przedsiębiorstwa.  

Region w bezpośrednim sąsiedztwie 

Hotelu Prezydent w Krynicy-Zdroju 

sprzyja wszelkim formom organizacji 

dodatkowych atrakcji, nie tylko 

paintball, quady czy ogniska. 

Proponujemy firmom spływy 

Popradem, aquacanyoning, kursy 

nurkowania, rafting na Dunajcu, 

trekking, survival, paralotnie, downhill  

i wiele innych atrakcji. 

 

Jednym z najważniejszych składników eventu jest wybór odpowiedniego miejsca na spotkanie. 

Spójny charakter miejsca z imprezą to już połowa sukcesu! 

 

Sala Mościckiego to duża sala konferencyjna zaprojektowana w neutralnych barwach. 

Pomieszczenie jest idealne także do organizowania bankietów i koktajli. Południowa 

część sali jest całkowicie przeszklona dzięki czemu przez cały dzień w sali mamy 

dostęp do światła dziennego. Poniżej prezentujemy możliwy system ustawienia Sali: 

  Sala Piłsudskiego 

Niewątpliwym atutem Sali Piłsudskiego to przeszklenie z dwóch stron, które zapewnia 

nam niesamowity widok z jednaj strony na Deptak Krynicki, z drugiej natomiast na 

Górę Parkową. Dodatkowym atutem Sali Piłsudskiego jest przedsionek o wielkości  

35 m²,w którym organizujemy przerwy kawowe. 

Istnieje możliwość podziału Sali na trzy niezależne pomieszczenia, całkowicie 

wygłuszone posiadające oddzielne nagłośnienie, rzutniki, ekrany i oświetlenie. Sala 

Piłsudskiego, tak jak wszystkie sale w Hotelu Prezydent jest wyposażona  

w indywidualny system oświetlenia, dzięki czemu możemy różne miejsca sali oświetlić 

według potrzeb i nadać im wymagany charakter. 

Istnieje możliwość połączenia dwóch sal: Mościckiego i Piłsudskiego za pomocą 

systemu audio-video. W jednaj z sal transmitowana jest na żywo prezentacja trwająca 

na drugiej Sali, zarówno dźwięk, slajdy oraz obraz na żywo. Dzięki temu Hotel 

Prezydent może obsługiwać konferencje i wydarzenia nawet na 350 osób!         

Poniżej prezentujemy możliwy system ustawienia Sali: 

 

 

 

 

 

. 

 

Grzegorz Kuraś 
Dyrektor ds. Sprzedaży 
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Cigar Room 
18os 

Wine Room 
16os 

Bilard Room 
16os 
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  Restauracja Magnolia 
 

  Club Jack’s Place 
 

 

Grunt to mieć dobrą 

opiekę ! 

Al. Inż. Leona Nowotarskiego 3 
33-380 Krynica-Zdrój 
 
18 473 65 00 
F: 18 473 65 66 
recepcja@hotelprezydent.com 

[Motto firmowe] 

Jak nas znaleźć w sieci Web: 
[Adres URL firmy] 

 

 
 

Wnętrze Restauracji Magnolia jest urządzone w stylu klasycznym. Z okien Restauracji 

rozciąga się piękny widok na Krynicki Deptak. Podczas sprzyjającej pogody 

organizujemy na tarasie Restauracji grill z muzyką góralską, w regionalnym klimacie.  

Stylowa sala restauracyjna stanowi doskonałą oprawę uroczystych kolacji, przyjęć 

rodzinnych oraz spotkań biznesowych. Każdego dnia Restauracja Magnolia oferuje 

wykwintne, tradycyjne i regionalne menu, które zaspokoi gusta najbardziej 

wymagających Gości, a słynie przede wszystkim z: krynickich rydzów z patelni oraz 

wędzonego w hotelowej wędzarni pstrąga w dymie drzewa olchowego. 

Dodatkowym plusem Restauracji Magnolia jest bezpośrednie połączenie restauracji  

z Clubem Muzycznym Jack’s Place, gdzie zazwyczaj odbywa się część oficjalna albo 

wieczorna impreza na zakończenie eventu. Dzięki temu praktycznie w tym samym 

pomieszczeniu możemy zorganizować dwie części eventu aby podkreślić 

indywidualny charakter każdej z nich. Restauracja Magnolia to elegancko 

zaprojektowana sala mieszcząca jednocześnie do 110 osób podczas bankietu 

zasiadanego i do 200 osób podczas bankietu angielskiego. Możliwe jest również 

zorganizowanie jednocześnie bankietu w Salach Vip, Restauracji oraz Klubie, dzięki 

czemu podczas takiego bankietu możemy ugościć do 350 osób. 

 

Profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie systemem Bose oraz wyposażenie Clubu daje 

nam dużo różnych możliwości nadania specyficznego charakteru naszej imprezie. Club 

Jack’s Place słynie ze świetnych koktajli serwowanych przez najlepszych barmanów  

w Krynicy-Zdroju. 

Club Jack’s place to powierzchnia 150 m², na której może bawić się do 120 osób 

jednocześnie. To także 80 miejsc siedzących w lożach i przy stolikach. Intymny 

charakter Clubu niewątpliwie sprzyja wyśmienitej zabawie. 

W smak wkładamy całe 

serce 

 

Przygotowywanie potraw to połączenie 

staranności, techniki i dobrego smaku,  

a jeśli dodatkowo wkładamy w to pasję  

i serce – powstaje doskonała kompozycja. 

Nasze dania w Restauracji Magnolia 

przygotowujemy tylko ze świeżych, 

naturalnych składników wykorzystując 

regionalne produkty w oparciu  

o staropolskie receptury. Restauracja 

Magnolia to smaki południowej Polski tj. 

słynne krynickie rydze, czy regionalne 

oscypki. Hotel Prezydent może pochwalić 

się także hotelową wędzarnią, w której 

wędzimy nie tylko regionalne kiełbasy  

i mięsa ale także hodowane w okolicy 

świeże pstrągi i gęsi.  

Smacznego ! 
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     A na koniec relaks i regeneracja 
 

 

 

 

 

 

Imprezy firmowe to nierzadko ciężka praca i nauka podczas szkoleń. To także zabawa 

i integracja, która potrafi wywołać zmęczenie. To jasne, że najlepszym miejscem na 

regenerację po całodziennym szkoleniu jest strefa Wellness oraz SPA. Strefa 

Wellness to duży basen o wymiarach 12x19m, jacuzzi oraz trzy rodzaje saun, siłownia 

oraz sala gimnastyczna. Nasza strefa Wellness  to doskonałe miejsce na regenerację  

i relaks. 

Filozofia Ambasady Zdrowia i Urody w Hotelu Prezydent Medical SPA & Wellness 

oparta jest na koncepcji ponownej regeneracji. Nasz organizm, powinien być 

przywrócony do swojej naturalnej równowagi, zarówno z punktu widzenia 

medycznego jak i estetycznego. 

Ambasada Zdrowia i Urody SPA oferuje szeroką gamę zabiegów, które są 

indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego z nas. Profesjonalnie wyposażone 

gabinety, niezwykła atmosfera oraz troskliwa opieka i najwyższy profesjonalizm 

personelu, służą idealnej pielęgnacji oraz całkowitej regeneracji ciała i zmysłów.  

Podczas zabiegów i masaży wykorzystujemy specjalistyczne preparaty najbardziej 

ekskluzywnych firm kosmetycznych:  

DERMALOGICA – to profesjonalna amerykańska firma kosmetyczna słynąca  

z najlepszych składników pochodzenia roślinnego. 

SELVERT THERMAL – szwajcarska marka kosmetyczna wykorzystująca najnowsze 

osiągnięcia medycyny, farmakologii i biologii.  

 

Hotel przyjazny dorosłym 

Od maja 2015 roku Hotel Prezydent Medical & SPA Wellness stał się jedynym 

hotelem w Polsce całkowicie przyjaznym osobom dorosłym tzw. 15+. 

Poprzez wdrożenie nowej polityki oraz szeregu inicjatyw Hotel Prezydent Medical 

SPA & Wellness jest w stanie zaoferować gościom unikalną atmosferę relaksu, której 

ciężko doświadczyć w innych miejscach. Goście mogą swobodnie korzystać z wielu 

udogodnień i atrakcji skierowanych dla osób dorosłych, które wspólnie ukształtują 

wyjątkowe wspomnienia z pobytu. Ambasada Zdrowia i Urody SPA oferuje szereg 

zabiegów i rytuałów mających na celu zregenerować umysł i ciało. Wieczorami nasz 

Club Muzyczny Jack’s Place pozwala Gościom na swobodną zabawę, dzięki której 

mogą zapomnieć o wszelkich problemach dnia codziennego. 

Naszym gościom, życzymy wyjątkowych pobytów spędzonych w atmosferze ciszy  

i relaksu. 

 

Grzegorz Popardowski 
Specjalista ds. Marketingu 

Grunt to mieć dobrą opiekę ! 

Wszyscy dobrze wiemy, że event to 

dużo obowiązków i sytuacji, w których 

musimy szybko działać. To  także 

nieoczekiwane sytuacje, których nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć. 

Lekarstwem na tą dolegliwość jest 

dobre planowanie oraz poprawna, 

szybka reakcja na nieprzewidziane 

sytuacje. Chętnie wykorzystam 

wieloletnie doświadczenie nabyte 

podczas największych eventów 

organizowanych w Polsce, aby  

i Państwa event w Naszym Hotelu 

przebiegł spokojnie i zgodnie z planem 

oraz aby na długo pozytywnie zapadł  

w pamięci wszystkich gości. 

 

Hotel Prezydent****  

Medical SPA & Wellness 

Al. Inż. Leona Nowotarskiego 3 

33-380 Krynica-Zdrój 

T: +48 18 473 65 00 

marketing@hotelprezydent.com 
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