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Organizator:
IBP „KARPATIA” Nowy Sącz, ul. Barlickiego 15

tel./fax.: (018) 444 11 00; 547 47 84
www.karpatia.pl

usytuowany jest w sercu Krynicy-Zdrój, u podnóża Góry Parkowej, tuż przy krynickim deptaku. 
Hotel jest położony jedynie 150 m od planowanej budowy najnowocześniejszego toru bobsle-

jowo-saneczkowego w Europie i 70 metrów od dolnej stacji kolei torowej na Górę Parkową. 
Dysponuje 179 miejscami noclegowymi w komfortowych pokojach 2 - osobowych z możli-

wością dostawki i apartamentami. Każdy pokój wyposażony jest w bezprzewodowy Internet, 
telefon, telewizję satelitarną (z funkcją pay TV), minibar i sejf. Całkowita powierzchnia użytkowa 

obiektu wynosi około 6000 m2 i poza powierzchnią pokoi obejmuje także powierzchnię usłu-
gową (basen, SPA i sale konferencyjno-szkoleniowe) oraz miejsca garażowe i parkingi zlokali-
zowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Do Dyspozycji Gości: gabinety kosmetyczne, 

gabinety zabiegowe i gabinety masażu oraz sprzyjający odnowie sił witalnych luksusowy kom-
pleks Wellness z basenem o wymiarach 19 m x 12 m, jacuzzi i zespołem saun: fińską, turecką i 
na podczerwień, gabinety manicure-pedicure, profesjonalny Salon Fryzjerski, solarium i Fitness 

Club wyposażony w najwyższej klasy pneumatyczny sprzęt do ćwiczeń dla osób o różnym stop-
niu sprawności fizycznej. Opłata za udostępnienie garażu 20,-zł/ doba. Zwierzęta 50,-zł/ doba 

(po wcześniejszej konsultacji z Recepcją Hotelu PREZYDENT). Możliwość dokupienia wyżywienia: 
obiad lub kolacja ok. 80,-zł/osoba, dzieci do lat 3 korzystają z wyżywienia bezpłatnie, dzieci 

3-12 lat - 50% zniżki. Dzieci do lat 3 - bez łóżka - GRATIS. 

KRYNICA ZDRÓJ
klimat miasta spowodował, że nazwana została „Perłą Pol-
skich Uzdrowisk”. Źródła wód mineralnych Krynicy wykorzystywane 
są do leczenia chorób układów: trawienia, moczowego, krążenia i prze-
miany materii. Sztuczne lodowisko, kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką, 
kolejka na Górę Parkową, w sezonie letnim liczne szlaki turystyczne, jazda konna (ujeż-
dżalnie poza miastem), baseny kąpielowe, korty tenisowe, możliwość uprawiania kolarstwa, 
deptak z pijalnią wód mineralnych, (w której odbywają się sezonowe imprezy, np. koncerty) 
oraz mnóstwo kafejek i kawiarni.

LATO W KRYNICY ZDRÓJ

Hotel „PREZYDENT”*****

KRYNICA ZDRÓJ

Hotel „PREZYDENT”

1599,-

Pakiet obejmuje:
* 6 noclegów w komfortowych, klimatyzowanych pokojach 

* 6 bogatych śniadań w formie bufetu szwedzkiego
* 6 wykwintnych obiadokolacji serwowanych w Restauracji Magnolia lub w ogródku restauracyjnym

* ciekawy program animacyjny dla dzieci i dorosłych
* cowieczorny „Night Forever” z muzyką live w hotelowym Klubie Muzycznym Jack’s Place 

* bezpłatny wstep do Klubu Muzycznego „Jack’s Place Club” - gorąca zabawa przy muzyce „na 
żywo” w każdy wieczór poza poniedziałkiem

* nieograniczone korzystanie z basenu z kaskadami i hydromasażem o wymiarach 19 m x 12 m
* nieograniczone korzystanie z ławeczki powietrznej (gejzera)

* nieograniczone korzystanie z jacuzzi
* zapachowe seanse w saunie parowej

* korzystanie z sauny suchej
* korzystanie z sauny IR - na podczerwień

* korzystanie z biczy szkockich
* zajęcia w Centrum Fitness

*gimnastykę w wodzie
* seanse bajek dla najmłodszych i zabawy pod okiem profesjonalnej opiekunki w każdy weekend

* 15% rabatu na wszystkie zabiegi SPA
* bezpłatny dostep do Internetu

* parking dozorowany 24 godziny na dobę
* opłatę uzdrowiskową

1833,-
osoba w pokoju 2-osobowym

osoba w pokoju 1-osobowym

dzieci do 3 lat - bezpłatnie
dzieci w wieku 3-12 lat - 50% ceny


