
 

 

  

 

 

 

 

Walentynki   

w górskim klimacie 

13-17 lutego 2020 
 

Weekend walentynkowy w sercu Krynicy-Zdroju to zastrzyk energii dla 

Dwojga. Spędź ten wyjątkowo romantyczny czas w hotelu dla dorosłych i 

młodzieży od 12-tego roku życia, poszusuj na wspaniale przygotowanych 

krynickich stokach narciarskich, zrelaksuj się korzystając z bogatej gamy 

zabiegów SPA, spaceruj w koronach drzew na jedynej w Polsce drewnianej 

wieży Widokowej. Zachęcamy do uczestnictwa w wyjątkowym koncercie w 

klimacie walentynek w Pijalni Głównej. Gwiazdą wieczoru będzie Joanna 

Nawrot, która z towarzystwem orkiestry symfonicznej pod batutą 

Mieczysława Smydy przypomni „Anna German – Niezapomniana” 

  



 

Hotel dla Dorosłych 

Hotel Prezydent – Hotel tylko dla dorosłych i młodzieży od 12-tego roku życia, jest przeznaczony 

dla tych, którzy szukają spokojnego i ekskluzywnego wypoczynku. Zaletą hotelu dla dorosłych 

jest unikalna atmosfera relaksu, której ciężko doświadczyć w innych miejscach. Hotel Prezydent 

to bogata oferta rytuałów SPA w hotelowej Ambasadzie SPA, pyszna, regionalna kuchnia w 

Restauracji Magnolia oraz codzienne zabawy przy muzyce na żywo w Clubie Muzycznym „Jack’s 

Place”. Oferta dostosowana jest do osób szukających spokoju i ciszy. 

 

 

     TRIP ADVISOR 

HOTEL PREZYDENT W RANKINGU „TRAVELLERS’ CHOICE 2018” ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE 20 

NAJLEPSZYCH HOTELI W POLSCE W KATEGORIACH: NAJLEPSZY HOTEL, NAJBARDZIEJ 

ROMANTYCZNY HOTEL ORAZ HOTEL Z NAJLEPSZĄ OBSŁUGĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Napoje do obiadokolacji w Restauracji Magnolia są dodatkowo płatne. Obiadokolacja serwowana do stolika lub w formie bufetu 

szwedzkiego w godz. 16.30 – 18.30 

*Cena nie zawiera opłaty klimatycznej w wysokości 4,40 zł/dobę/osobę, która jest dodatkowo płatna. 

 

Uwaga: Hotel rezerwuje sobie prawo do swobodnej zmiany cennika w zależności od obłożenia Hotelu w danym okresie. 

 

 

Pakiet obejmuje 
• od 2 do 4 noclegów w komfortowym klimatyzowanym pokoju dwuosobowym 

• 1 butelkę wina oraz bukiet kwiatów w pokoju w dniu przyjazdu 

• wykwintne śniadanie w Restauracji Magnolia każdego dnia pobytu 

• 1 romantyczną obiadokolację przy świecach w Restauracji Magnolia  

w dniu przyjazdu 

• obiadokolację serwowaną w Restauracji Magnolia* drugiego i każdego 

kolejnego dnia pobytu 

• dwa bilety na koncert „Anna German – Niezapomniana” w dniu 15.02.2020 

Koncert w Pijalni Głównej o godzinie 19.00 

• Zabiegi SPA dla dwóch osób na cały pobyt:  

1 Rytuał Black Orchid dla Pani oraz 1 Rytuał Borowinowy dla Pana 

Już od 

449 zł  

 za osobodobę 



 

Strefa Wellness 

 
Nieodpłatne i nieograniczone korzystanie w godzinach 

otwarcia z kompleksu Wellness, na który składa się basen o 

wymiarach 12m x 19,5m, kaskady, jacuzzi, 3 rodzaje saun 

(fińska, turecka i na podczerwień); leżaki i ręczniki 

basenowe (w miarę dostępności).  

 

 

Regionalna kuchnia 

 
W ramach pakietu otrzymują Państwo wykwintne 

śniadania oraz obiadokolacje serwowane w eleganckiej 

Restauracji Magnolia.  

 

 

Muzyka na żywo 

 
Zapraszamy na wspaniałą zabawę przy muzyce na żywo 

oraz na wyśmienite drinki serwowane w słynnym Clubie 

Muzycznym „Jack’s Place Club”. Wstęp dla Gości 

hotelowych wolny. 

 

Zabiegi Spa 

 
Wybrany Zabieg Spa z pewnością uczyni Państwa pobyt 

jeszcze bardziej relaksującym oraz wyjątkowym. Nasi 

profesjonalni terapeuci Spa z największą przyjemnością 

zadbają o wspaniałą atmosferę sprzyjającą regeneracji 

duszy i ciała. 

 

 



 

 

 

  DLACZEGO MY? 

 

 

 

 

 

 

 

Zabieg Spa  

dla każdej z osób na pobyt 

 
Rytuał Black Orchid dla Pani 

Rytuał CZARNA ORCHIDEA wprowadzi nas w stan głębokiego relaksu. Zniewalająco piękny, 

a zarazem elegancki zapach będzie nam towarzyszył długo po masażu. Dzięki zawartości 

masła SHEA bogatego w witaminy A, E i F skóra stanie się jędrna i elastyczna. W skład 

zabiegu wchodzą: peeling masłem shea oraz masaż relaksacyjny całego ciała na odżywczym 

maśle shea. 

Rytuał Borowinowy dla Pana 

Rytuał ma na celu oczyścić skórę z toksyn, ale również przynosi pełną relaksację i ukojenie 

zmysłów – dzięki naturalnym olejkom: goździkowym, cynamonowym i imbirowym. Borowina 

nie tylko leczy, ale naturalnie pielęgnuje ciało. W skład zabiegu wchodzą: peeling 

borowinowy z kwasem hialuronowym, olejem z szałwii i zielonej herbaty z granatem oraz 

masaż klasyczny całego ciała wykonywany masłem borowinowym.

ZAPRASZAMY ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealna  

Lokalizacja 

Tylko  

dla dorosłych 

Nagradzany 

Hotel z tradycją 

Bezpłatny 

 Parking* 

Bezpłatne 

Wi-Fi 

*w miarę dostępności miejsc 

Muzyka na żywo 

w Clubie Muzycznym 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Rezerwacje     RECEPCJA@HOTELPREZYDENT.COM 

WWW.HOTELPREZYDENT.COM 

+48 18 473 65 00 LUB +48 18 473 65 23  

 

Spędź wyjątkowe chwile podczas 

walentynkowego weekendu  

w Krynicy-Zdroju. 

 

http://www.hotelprezydent.com/

