HOTEL SPA DR IRENA ERIS KRYNICA ZDRÓJ
POKOJE
Hotel posiada 62 pokoje, w tym 12 apartamentów. Oprócz
standardowych pokoi dwuosobowych oferujemy także pokoje
Mellow Deluxe, a także skrzydło z pokojami o podwyższonym
standardzie: Executive oraz Superior. Kilka rodzajów apartamentów
dodatkowo podkreśla butikowy charakter hotelu: dwuosobowe
Modern, Junior, Vision oraz luksusowy Glamour i przestronne
Grand i Komfort (z dwiema sypialniami).
Wszystkie pokoje (oprócz pokoi Standard i Mellow) posiadają
klimatyzację i są wyposażone między innymi w bezpłatne WiFi,
telewizor LCD, sejf, minibar, klapki, szlafroki.
DZIECI W HOTELU
W naszym Hotelu dbamy o komfort wypoczynku rodziców i ich
dzieci. Na najmłodszych Gości czeka sala zabaw wyposażona
w liczne atrakcje. Na Państwa życzenie w pokoju przygotujemy:
łóżeczko dla małego dziecka, dodatkowe poduszki i kocyk dziecięcy,
dodatkowy ręcznik, szlafrok dziecięcy.
W hotelowej restauracji Szósty Zmysł zapewniamy specjalne menu
dla dzieci i krzesełka dla maluchów. W Centrum SPA maluszki
mogą skorzystać z basenu dla dzieci, dmuchanych piłek, skrzydełek
do nauki pływania, pieluszek jednorazowych. Ponadto na
najmłodszych Gości czekają: plac zabaw, rowery a zimą sanki.
Na życzenie także: możliwość wynajęcia profesjonalnej opiekunki,
a także zorganizowania nauki pływania.

CENTRUM SPA
Hotel dysponuje luksusowym Centrum SPA, dostępnym bezpłatnie
dla Gości, gdzie znajdują się basen, zespół saun, jacuzzi, studio
cardio, siłownia oraz sala fitness.
Nasi instruktorzy zorganizują dla Państwa zajęcia fitness, otoczą
indywidualną opieką podczas zajęć.
KOSMETYCZNY INSTYTUT DR IRENA ERIS
To kraina piękna stworzona z myślą o tych, którzy poszukują
luksusowego miejsca na odnowę ciała, zregenerowanie sił i ukojenie
zmysłów w zgodzie z naturą. Składa się z 19 nowocześnie
wyposażonych gabinetów do zabiegów kosmetycznych oraz masaży.
Na miejscu znajduje się również punkt sprzedaży kosmetyków.
Zapraszamy do świata Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris, gdzie
otoczeni troskliwą opieką naszego personelu zaznają Państwo
wspaniałych chwil relaksu w atmosferze ciepła i spokoju.
KUP VOUCHER!
Podaruj najbliższym odrobinę zapomnienia od codziennego pośpiechu
– chwile wypełnione świeżością natury, smakiem wyjątkowej kuchni
i zabiegami pielęgnacyjnymi. Zrób prezent już dziś!
CZAS DOJAZDU:
Gdańsk

Warszawa: 5 godz. 30 min (400 km)
Wrocław: 4 godz. 30 min (400 km)

Szczecin

Katowice: 2 godz. 40 min (220 km)

GASTRONOMIA
Restauracja Szósty Zmysł – przytulne wnętrze restauracji
oraz letni taras połączone z bogatym bufetem śniadaniowym
oraz urozmaiconymi dania à la carte to gwarancja doznań
kulinarnych na najwyższym poziomie.
Restauracja Thai Time – w weekendowe wieczory
zapraszamy na orientalną wycieczkę: proponujemy sushi
i dania kuchni tajskiej.
Restauracja Domek w Dolinie – to kulinarna podróż
w regionalne smaki Małopolski i na najwyższym poziomie.
Zapraszamy w weekendy, natomiast w sezonie zimowym
i letnim – codziennie.

Kraków: 2 godz. (140 km)

Olsztyn

WZGÓRZA DYLEWSKIE

Białystok

Bydgoszcz
Gorzów Wielkopolski
Poznań

Warszawa

Kielce: 3 godz. 20 min (200 km)
Łódź

Rzeszów: 2 godz. 30 min (160 km)

Lublin

Lublin: 4 godz. 30 min (320 km)

Wrocław
Kielce
Opole

POLANICA-ZDRÓJ

Katowice
Kraków

KRYNICA-ZDRÓJ
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IDEI
WSPANIAŁEJ
KONFERENCJI

KROK 1.
IDEA I WSTĘPNY SZKIC
Przygotowanie udanej konferencji wymaga zaangażowania wielu
sił i środków oraz koordynowania pracy licznego zespołu osób.
Zastanów się nad koncepcją i stwórz wstępny szkic. Odpowiedz
sobie na podstawowe pytania: co, w jakim celu, dla kogo i jak
chcesz to zorganizować? Następnie przekaż te założenia naszym
specjalistom, którzy Twój pomysł przekształcą w realne wydarzenie.
KROK 2.
PROFIL I LICZBA UCZESTNIKÓW
Pamiętaj, że wybór odpowiedniego miejsca dla założonej liczby
osób, standard miejsca, do którego zaprosisz swoich Gości, określa
prestiż wydarzenia. Ważne, aby uczestnicy czuli się wyjątkowo,
mieli okazję skorzystać z usług na najwyższym poziomie.
KROK 3.
SCENARIUSZ TO PODSTAWA
Opracuj scenariusz, w którym zbierzesz w całość wszystkie
niezbędne informacje odnośnie przebiegu wydarzenia. Nawet
jeśli nie będzie on dopracowany, nasi specjaliści pomogą Ci
zrobić z niego PLAN DOSKONAŁY!
KROK 4.
HARMONOGRAM I ZARYS KOSZTORYSU
Sprawdź, jaki masz budżet i ile masz czasu na kompleksową
organizację wydarzenia. Wyznacz sobie termin, w jakim domkniesz
wszystkie kwestie związane z kosztami – da Ci to swobodę
w dalszym planowaniu.
KROK 5.
JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG
Zwróć uwagę na komfort podczas współpracy ze specjalistą
ze strony hotelu – szczególnie wtedy, gdy dokonujesz szeregu
zmian w „ostatniej chwili”. Życzliwość i chęć pomocy ze strony
tej osoby pokaże Ci, jaka atmosfera panuje w wybranym przez
Ciebie miejscu. Tworzą ją przede wszystkim pracujący w nim
ludzie i ich indywidualne podejście do każdego Gościa – jednym
słowem ELASTYCZNOŚĆ!

KROK 6.
TO NIE TYLKO BIZNES
Postaw na atrakcje, jakie długo pozostaną w pamięci Twoich
Gości. Niebanalny pomysł na wspólną integrację uczestników,
to często CLUE całego programu! Brakuje Ci pomysłu, którym
mógłbyś zaskoczyć Gości? Zleć to naszym specjalistom od zadań
specjalnych!
KROK 7.
ZAUFANI PODWYKONAWCY
Zdaj się na zaufanych podwykonawców, których poleca Ci nasz
specjalista, z którym współorganizujesz wydarzenie. Kluczem
do sukcesu jest wybór odpowiednich i profesjonalnych ludzi,
na których możesz liczyć w każdej sytuacji.
KROK 8.
SIŁA ŁAŃCUCHA ZALEŻY OD MOCY
NAJSŁABSZEGO OGNIWA
Sprawdź drobiazgowo wszystkie dokumenty i materiały, aby
mieć pewność, że Twoje najsłabsze ogniwo jest na tyle mocne,
że możesz spać spokojnie.
KROK 9.
KEEP CALM...
... spokojnie! Kiedy nadejdzie dzień konferencji, koordynuj wszystko
według ustalonego planu. Pamiętaj, że na miejscu masz wsparcie
naszego specjalisty, na którego możesz liczyć w sytuacji, gdy coś
idzie niezgodnie z planem.
KROK 10.
CIĄG DALSZY
Dzień wyjazdu to nie koniec! Zadbaj o podtrzymanie pozytywnych
relacji z uczestnikami – może to zaowocuje długofalową współpracą.
HOTEL SPA DR IRENA ERIS KRYNICA-ZDRÓJ
ul. Czarny Potok 30, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 473 64 15
konferencje.krynica@DrIrenaErisSpa.com
DrIrenaErisSpa.com

