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usytuowany jest w sercu Krynicy-Zdrój, u podnóża Góry 
Parkowej, tuż przy krynickim deptaku. Hotel jest położony 
jedynie 70 metrów od dolnej stacji kolei torowej na Górę 
Parkową. Dysponuje 179 miejscami noclegowymi w komforto-
wych pokojach 2 - osobowych z możliwością dostawki i aparta-
mentami. 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 usługową (basen, SPA i sale konferencyj-
no-szkoleniowe) oraz miejsca garażowe i parkingi zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku. Do Dyspozycji Gości: gabinety kosmetyczne, gabinety zabie-
gowe i gabinety masażu oraz sprzyjający odnowie sił witalnych luksusowy kompleks 
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 stopniu 
sprawności fizycznej. Opłata za udostępnienie garażu 50 PLN/ dobę. Zwierzęta 100 PLN / dobę 
(po wcześniejszej konsultacji z Recepcją Hotelu PREZYDENT). Dzieci do lat 3 - bez świadczeń - GRATIS. 

KRYNICA ZDRÓJ
klimat miasta spowodował, że nazwana została „Perłą Polskich Uzdrowisk”. 
Źródła wód mineralnych Krynicy wykorzystywane są do leczenia chorób układów: trawie-
nia, moczowego, krążenia i przemiany materii. Sztuczne lodowisko, kolejka gondolowa na Jaworzy-
nę Krynicką, kolejka na Górę Parkową, w sezonie letnim liczne szlaki turystyczne, jazda konna (ujeżdżalnie 
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.
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Pakiet Pokój Cena
min. 

pobytu 
nocy

ilość 
posiłków zabiegi dodatkowe 

informacje

LECZNICZY 
MINI

1-os 355
min.

1-6

3
(śniadanie, 
lekki lunch, 

obiadokola-
cja)

konsultacja lekarska, 2 zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne dziennie (nawet 
w niedziele i święta) do wyboru (kąpiel kosmetyczna, borowinowa, w 

solance z M. Martwego, perełkowa, okłady borowinowe, hydromasaż, 
masaż klasyczny, maska siarczkowa na cialo, masaż elektrostymulujący, 
masaż wirowy rąk lub nóg, Aquavibron, laser, sollux, lampa BIO i Solaris, 
diadynamik, jonoforeza, Interdynamik, tens, trabet, magnetronik, ultra-
dźwięki, krioterapia, bicze szkockie, inhalacje, solarium, aquamassage, 

gimnastyka fitness, elektrostymulacja, kinezyterapia, gimnastyka)

sala gimnastyczna, szlafroki 
kąpielowe i suszarki w pokoju, 
aerobik w basenie, wieczorki 

taneczne przy muzyce na 
żywo, nieograniczone korzysta-
nie z basenu, jacuzzi, 3 rodzaje 

saun (sucha fińska, turecka i 
kabina IR), parking dozorowa-

ny, dostęp do Internetu
2-os 299

LECZNICZY
KLASIK

1-os 335 min.
7-14 j.w. konsultacja lekarska, 4 zabiegi dziennie (nawet w niedzielę i świę-

ta) zaordynowane przez lekarza j.w.
2-os 285

KURACYJNY
1-os 315 min. 

15 j.w. j.w. j.w.
2-os 269

WEEKEND 
DLA NIEJ 2-os 1370/

pakiet 2 2

diagnoza stanu skóry z profesjonalnym zabiegiem intensywnie nawilżają-
cym na twarz, termalna regeneracja szyi i dekoltu, „kąpiel afrodyty” - w 
oślim mleku, „aromatyczna sauna” - intensywnie złuszczający peeling 
całego ciala połączony z relaksacyjnym seansem w Kapsule Oceana, 
aromatyczny masaż relaksacyjny całego ciała, rekonstrukcja włosa z 

modelowaniem - mycie połaczone z masażem głowy

muzyka na żywo w Klubie, 
nieograniczone korzystanie z 

basenu, jacuzzi, 3 rodzaje saun 
(sucha fińska, turecka i kabina 

IR), parking dozorowany, 
dostęp do Internetu, opłata 

klimatyczna

WEEKEND 
DLA NIEGO 2-os 1370/

pakiet 2 2
„Płaszcz Salomona” - okład całego ciala błotem z M. Martwego, masaż 
gorącymi kamieniami, wygładzająca terapia solami morskimi - zabieg 

złuszczający na ciało, Hydromasaż - luxury bath, 2 x Aquamassage, aro-
matyczny masaż relaksacyjny całego ciała

j.w.

VITAL 2-os 1295/
pakiet 2 2

1 wizyta: powitanie zieloną herbatą z żurawiną oraz porcją świeżych 
owoców, hydromasaż, przeciwzmarszczkowy zabieg na twarz, 2 wizyta: 
Pure Collagen Velvet Pads - kolagenowy zabieg na okolice oczu, masaż 

częściowy, herbata cejlońska, 3 wizyta: mycie połączone z masażem 
głowy, manicure połączony z zabiegiem SPA na dłonie

j.w.

SMUKŁA 
LINIA 2-os 1405/                                                         

pakiet    2 2

1 wizyta: powitanie zieloną herbatą z żurawiną oraz porcją świeżych owo-
ców, intensywny zabieg wyszczuplająco-antycellulitowy połączony z pe-

elingiem całego ciała, ujędrniający masaż częściowy, 2 wizyta: hydroma-
saż, kąiel z solą z M. Martwego, masaż antycellulitowy degustacja herbaty 
z kwiatami jaśminu, 3 wizyta: Aquamassage, elektrostymulacja, złuszczają-

cy peeling całego ciała połączony z seansem w kapsule Oceana 

j.w.

NAWILŻA-
JĄCY 2-os 1270/                                                         

pakiet 2 2

1 wizyta: powitanie zieloną herbatą z żurawiną oraz porcją świeżych 
owoców, „aromatyczna sauna” - intensywnie złuszczający peeling całego 

ciala połączony z relaksacyjnym seansem w Kapsule Oceana, „Płaszcz 
Salomona” - okład całego ciala błotem z M. Martwego, 2 wizyta: „kąpiel 
afrodyty” - w oślim mleku, „lekkie stopy” - peeling + okład z żelu aloesowe-
go połączony z masażem stóp, „aksamitne dłonie” - peeling + okład z żelu 

aloesowego połączony z masażem, 3 wizyta: Aquamassage, odżywczy 
zabieg dla włosów

j.w.

CZARNA 
PERŁA 2-os 1080/                                                         

pakiet 2 2

1 wizyta: powitanie zieloną herbatą z żurawiną oraz porcją świeżych 
owoców, diagnoza stanu skóry połączona z profesjonalnym zabiegiem na 
twarz Black Pearl, okład parafinowy na stopy i dłonie połączony z peelin-

giem, 2 wizyta: Hydromasaż - luxury bath, złuszczajacy peeling ciała, 
3 wizyta: mycie połączone z masażem głowy 

j.w.

DLA 
DWOJGA 2-os

2465/                                                      
pakiet/

para
2 2

DLA NIEJ: 1 zabieg na twarz, 1 odżywczo - liftingujący masaż twarzy z 
elementami drenażu limfatycznego 1 termalny dotyk dekoltu - okład na 
dekolt, 1 zabieg na ciało intensywnie peelingujący połączony z sesją w 
kapsule Oceana, 1 Aquamassage, 1 „kąpiel afrodyty” - w oślim mleku, 

DLA NIEGO: 1 zabieg na twarz, 1 relaksacyjny masaż twarzy z elementami 
drenażu, 1 masaż klasyczny częściowy, 1 terapia morska z biosauną, 

1 strzyżenie męskie z myciem i masażem głowy, 1 Aquamassage, 
DLA DWOJGA: 1 aromatyczny masaż relaksujący w duecie, zapachowe 

seanse w saunie parowej, korzystanie z silowni, 20% rabatu na zabiegi SPA

j.w.

FOR MEN 2-os 1295/
pakiet 2 2

1 wizyta: powitanie zieloną herbatą z żurawiną oraz porcją świeżych 
owoców, Shave Mapping - kreatywna pielęgnacja męskiej twarzy, peeling 
kawitacyjny - oczyszczanie skóry za pomocą ultradźwięków wzbogacone 
o mikromasaż, hydromasaż s solą z M. Martwego, 2 wizyta: bicze szkockie, 
wygładzająca terapia solami morskimi, seans w kapsule Oceana, masaż 
relaksacyjny całego ciała, 3 wizyta: masaż klasyczny częściowy, mycie 

włosów z masażem głowy + porada stylisty i strzyżenie męskie

j.w.

Ceny w PLN za osoba/ dzień


