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Basen - parter
Siłownia - I p.
Kręgielnia - I p.
Gaming Room - I p.
Restauracja Włoska - II p.
Sala bilardowa - I p.
SPA - III p.
Centrum Rehabilitacji - III p.

Recepcja, Concierge - parter
Lobby Bar - parter
Butik hotelowy - parter
Salon Gier - parter
Sale konferencyjne:
Nubis Cirrus / Stratus / Cumulus / Caligo - parter
Jan III Sobieski Wiedeń / Chocim / Komarno - I p.
Sala Kwiatowa Krokus / Fiołek - I p.
Sala Kominkowa J.W. Club - I p.
Sala zabaw z animacjami 
Restauracje:
Chopin - I p.
Jan Kiepura - I p.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Plaża (lato)

Parking (zima)Plaża

Plac
zabaw

Siłownia
zew.
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Pokoje: 900-944

Pokój: 1001 + VIP Room

Pokoje: 800-811
Narciarnia

Pokoje: 700-711

Pokoje: 600-610

Pokoje: 500-510

Pokoje: 400-437

Pokoje: 100-144

Oszklone łączniki
między budynkami

Pokoje: 300-328

Pokoje: 200-231
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Brama
nr 1

Brama
nr 3

Brama
nr 2

Z  jednej strony malownicze otoczenie be-
skidzkiej doliny, delikatnie szumiący potok 
i górskie szlaki tuż za progiem. Z drugiej – 

piękne wnętrza, Łaźnie Zdrojowe, 13 gabinetów 
SPA i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Poło-
żony u  stóp Jaworzyny Krynickiej ekskluzywny 
4- gwiazdkowy Hotel Czarny Potok to najlepszy 
dowód na to, że luksus i  natura mogą tworzyć 
harmonijną całość. Na Gości czeka 236 komfor-
towych pokoi, restauracje, Chata Góralska, Mini 
Golf, prywatna plaża, kręgielnia, gaming room 
VR oraz sale konferencyjne doskonałe do organi-
zacji konferencji, wesel, urodzin i innych imprez 
okolicznościowych. Położony 900 m od wyciągu 
narciarskiego jest idealnym miejscem na wypo-
czynek dla miłośników „białego szaleństwa” oraz 
wspinaczek górskich. Pobyt w  Czarnym Potoku 
to niezwykłe doświadczenie luksusu, którego do-
pełnieniem jest najwyższa jakość obsługi.

HOTEL CZARNY POTOK****   
Miejsce, które zachwyca o każdej porze roku! nr 1 na liście wakacyjnych podróży i organizacji firmowych eventów 

Warszawa
379 km

Łódź
412 km

Gdańsk
673 km

Szczecin
789 km

Kraków
134 km

Katowice
226 km

Wrocław
416 km

Krynica 
Zdrój

Poznań
567 km
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Oferujemy naszym gościom aż 236 przestron-
nych i klimatyzowanych pokoi, w tym:

• 193 pokoje Classic
• 40 pokoi Junior Suite
• 2 pokoje Suite Superior
• apartament prezydencki – Presidential Suite

W celu zapewnienia naszym Gościom maksymalne-
go komfortu zastosowaliśmy wyjątkowy system szkla-
nych korytarzy łączących ze sobą budynki znajdujące się 
na terenie hotelu (część pokoi znajduje się w budynkach 
bez łącznika). Wszystkie pokoje zaprojektowano w spo-
sób idealnie harmonizujący nowoczesny design z wygo-
dą oraz klimatem otoczenia.

Wyposażenie pokoi: bezprzewodowy internet, mini 
barek z zestawem powitalnym, zestaw kawowy, TV, kli-
matyzacja, sejf, biurko z dwoma fotelami, wykładzina po-
kojowa, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków, ręczni-
ki, szlafroki, kapcie, igielnik oraz czyścik do butów.

Doba hotelowa w naszym Hotelu zaczyna się o godzi-
nie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 12:00 
w dniu wyjazdu.

POKOJE
Nowoczesny design  
i wygoda
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Na terenie hotelu działają restauracje i klub, w których bogactwo 
smaków i aromatów kuchni międzynarodowej spotyka się z tra-
dycyjną kuchnią polską i europejską.

Dokładamy starań, aby oferta gastronomiczna Czarnego Potoku za-
spokajała Państwa oczekiwania, upodobania i gusta, nawet te najbardziej 
wyrafinowane.

RESTAURACJA JAN KIEPURA
Restauracja „a’la carte” Jan Kiepura to miejsce, w  którym w  do-

skonałej atmosferze spożyją Państwo wykwintne dania przygotowane 
przez zespół naszych kucharzy, składających się z prawdziwych mistrzów 
w swoim fachu. Restauracja zajmuje dwa piętra nad hotelowym lobby 
i w swoich eleganckich wnętrzach swobodnie pomieści aż osiemdziesiąt 
osób jednocześnie.

Luksusowy wystrój wnętrz restauracji Jan Kiepura sprawi, że 
wszystkie serwowane tu dania smakować będą jeszcze lepiej! Wnę-
trza zaprojektowano z  dbałością o  każdy szczegół, co kreuje nie-
samowitą atmosferę w trakcie posiłków. Drugi poziom restauracji 
posiada przeszklony dach, dzięki któremu promienie słońca roz-
świetlają jej wnętrza

CHOPIN
Elegancka restauracja Chopin to największa powierzchniowo prze-

strzeń gastronomiczna w hotelu Czarny Potok. Na ponad 560 metrach 
kwadratowych znajdzie się miejsce aż dla 500 Gości (w zależności od ukła-
du stolików). Dzięki temu, restauracja Chopin sprawdzi się nie tylko jako 
miejsce spożywania doskonałych posiłków, lecz także jako przestrzeń dla 
różnego typu spotkań.

Wnętrza restauracji Chopin zostały perfekcyjnie dostosowane do pro-
wadzenia różnego rodzaju eventów. W  restauracji został zamontowany 
wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, którym można sterować za pomocą 
innowacyjnego systemu zarządzania. Idealne miejsce na konferencje, szko-
lenie czy różnego typu prezentacje!

RESTAURACJA WŁOSKA 
Elegancki wystrój, kameralne oświetlenie oraz piękny widok na po-

bliską zieleń lasu tworzą niepowtarzalną atmosferę. Idealne miejsce na 
stylową kolację przy dźwiękach włoskiej muzyki. 

GASTRONOMIA  
Bogactwo smaków  
i aromatów

JW. CLUB 
JW. CLUB to ekskluzywna sala VIP dedykowana ka-

meralnym spotkaniom. Stwarza komfortowe warunki 
do świętowania w wąskim gronie. Eleganckie i  luksuso-
we wnętrze pozwala odprężyć się na wygodnych sofach 
i odpocząć w cieple kominka. Idealne miejsce na cocktail 
party lub business meeting.

LOBBY BAR
Usytuowany jest w  centralnej części głównego bu-

dynku. Jego kolonialny styl, przełamany czernią forte-
pianu, daje wymarzone warunki do delektowania się 
wyrafinowanymi gatunkami kaw i herbat. Skosztujecie 
tu Państwo  wyszukanych koktajli oraz alkoholi z całego 
świata. Miejsce idealne na wieczorny relaks przy szklance 
ulubionego trunku lub długie rozmowy z przyjaciółmi.
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Hotel Czarny Potok**** to uznane przez klientów 
biznesowych miejsce na integracje, konferencje, 
szkolenia, eventy i wszystkie inne wydarzenia dla 

firm dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Konferencja w  górach, to nie tylko alternatywna 

oferta dla Państwa biznesu. To możliwość połączenia ce-
lów biznesowych z  integracją, to okazja do połączenia 
pracy i odpoczynku oraz regeneracji w otoczeniu pięknej 
górskiej przyrody.

Nowoczesne wyposażenie Hotelu oraz położenie 
w atrakcyjnej lokalizacji u podnóża Jaworzyny Kry-
nickiej daje nieograniczone możliwości organizacji 
imprez firmowych.

Posiadamy multimedialne, dzielone modułowo sale 
konferencyjne, trzy sale restauracyjne które idealnie na-
dają się do organizacji spotkań dla grup liczących do 500 
uczestników.

System modułowy sal umożliwia sprawne podzielenie 
przestrzeni na bardziej kameralne w zależności od indywidu-
alnych potrzeb naszych Gości.

Każda sala konferencyjna została wyposażona w wysokiej 
klasy system audiowizualny oraz nowatorski system sterowa-
nia umożliwiający prowadzenie szkoleń, pokazów multime-
dialnych, prezentacji i projekcji.

 Aby spotkanie było udane, a skupienie w pełni po-
święcone tematom konferencji - Szef Kuchni przygoto-
wał specjalne menu z szerokim wyborem dań, przeką-
sek oraz gorących i zimnych napoi.

Nie masz pomysłu na atrakcje dodatkowe? Nasz zespół 
przygotuje dla Ciebie ofertę szytą na miarę Twoich potrzeb.

Przygotujemy scenariusz imprez góralskich z muzyką re-
gionalną, off-roadu, zawodów narciarskich, spływów ponto-
nowych, degustacji nalewek regionalnych, gier terenowych 
i innych, bo ogranicza nas tylko wyobraźnia.

KONFERENCJE
Duże kongresy i kameralne spotkania

Biesiady i spotkania  
regionalne

Dodatkowe atrakcje  
dla organizatorów

Dedykowanego opiekuna 
i profesjonalną obsługę 

VR RoomKręgielnia

Koncerty i występy  
artystyczne

Basen, sale fitness,  
sauny i jacuzzi

Ekskluzywne centrum 
SPA & Wellness

Wyśmienite menuKomfortowe pokoje 
i apartamenty

Bogato wyposażone sale 
konferencyjne

9 SAL KONFERENCYJNYCH  
- WYGODNY ROZKŁAD

OFERUJEMY 

SALA KWIATOWA
Usytuowana jest na 1 piętrze,  możemy ją podzielić na 
2 mniejsze sale: Krokus (103 m2) i Fiołek (138 m2),  
które pomieszczą łącznie do 310 osób  w ustawieniu 
teatralnym. 

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali na 150 osób  
bez bufetów, bez sceny i parkietu

UKŁAD SZKOLNY
Ustawienie sali na 140 osób w układzie szkolnym 70 
stołów po 2 osoby przy stole

SALA KROKUS, 60 osób (6 stołów po 10 osób) SALA FIOŁEK, 90 osób (9 stołów po 10 osób) SALA KROKUS, 60 osób (30 stołów po 2 osoby) SALA FIOŁEK, 80osób (40 stołów po 2 osoby)

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali na 70 osób z parkietem,  
sceną i bufetem

UKŁAD SZKOLNY
Ustawienie sali z podziałem na 2 mniejsze w układzie 
szkolnym po 2 osoby przy stole

SALA KROKUS SALA FIOŁEK, 70 osób (7 stołów po 10 osób)

SC
EN

A

PA
R

K
IE

T

SALA KROKUS, 40-50 osób (25 stołów po 2 osoby) SALA FIOŁEK, 50-60 osób (30 stołów po 2 osoby)
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JAN III SOBIESKI
Usytuowana jest na 1 piętrze z dostępem do światła dzien-
nego i możliwością zaciemnienia, możemy ją podzielić na 
3 mniejsze sale Wiedeń, Chocim i Komarno, które po-
mieszczą łącznie do 210 osób w ustawieniu teatralnym.

SALA NUBIS
Usytuowana jest na parterze, możemy ja podzielić 
na 4 mniejsze sale: Cirrus, Stratus, Cumulus, Cali-
go, które pomieszczą łącznie do 280 osób. 

UKŁAD BANKIETOWY  
Ustawienie sali na 120 osób 
– bez bufetów, bez sceny i parkietu

1 Caligo, 40 osób 2 Cumulus, 40 osób 3 Stratus, 40 osób 4 Cirrus, 40 osób

UKŁAD TEATRALNY
1 Caligo, 2 Cumulus, 3 Stratus, 4 Cirrus
Ilość osób w każdej sali do 40

UKŁAD SZKOLNY
Ustawienie sali na 110 osób

UKŁAD TEATRALNY
Ustawienie sali na 280 osób

SALA (RESTAURACJA) CHOPIN
Usytuowana jest na 1 piętrze i ze wszystkich sal ma 
największe możliwości konferencyjne, pomieści grupę 
do 500 osób. Wymiary sali: 47,7 m x 11,8 m x 3,3 m 
a powierzchnia to 562,86 m2.

UKŁAD TEATRALNY
Ustawienie sali w układzie teatralnym do 500 osób 

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali z bufetem (bez sceny i parkietu)  
na 340 osób

PARKIET

SCENA

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali z bufetem i sceną na 240-260 osób

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali z bufetem i sceną na środku sali, 
na 300-310 osób
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Sale złączonem2 dł szer h m2 dł szer h

NUBIS/moduł 1+2+3+4/ 267  23,2  11,5  2,45  280 100 62 
Cirrus 65,5  5,7  11,5  2,45 40 30 22
Stratus 68  5,9  11,5  2,45 40 30 22
Cumulus 68  5,9 11,5  2,45 40 30 22
Caligo 65,5  5,7  11,5  2,45 40 30 22

KWIATOWA/moduł 1+2/  241 20,8 11,6 3,1 310 140 62
Krokus 103 8,9 11,6 3,1 120 60 35
Fiołek 138 11,9 11,6 3,1 160 70 40

JAN III SOBIESKI  196 17,6 11,6 3,0 210 110 56
Wiedeń 46 5,7 8,0 3,0  40 24 22
Chocim 48 6,0 8,0 3,0 40 24 22 
Komarno 47 5,9 6,5 3,0 40 24 22 

Nubis 267 23,2 11,5 2,45 280 100 62

Kwiatowa 241 20,8 11,6 3,1 310 140 62

Jan III Sobieski 196 17,6 11,6 3 210 110 56

Razem 704    800 350 178

Sale złączonem2 dł szer h m2 dł szer h

NUBIS/moduł 1+2+3+4/ 267  23,2  11,5  2,45  280 100 62 
Cirrus 65,5  5,7  11,5  2,45 40 30 22
Stratus 68  5,9  11,5  2,45 40 30 22
Cumulus 68  5,9 11,5  2,45 40 30 22
Caligo 65,5  5,7  11,5  2,45 40 30 22

KWIATOWA/moduł 1+2/  241 20,8 11,6 3,1 310 140 62
Krokus 103 8,9 11,6 3,1 120 60 35
Fiołek 138 11,9 11,6 3,1 160 70 40

JAN III SOBIESKI  196 17,6 11,6 3,0 210 110 56
Wiedeń 46 5,7 8,0 3,0  40 24 22
Chocim 48 6,0 8,0 3,0 40 24 22 
Komarno 47 5,9 6,5 3,0 40 24 22 

Nubis 267 23,2 11,5 2,45 280 100 62

Kwiatowa 241 20,8 11,6 3,1 310 140 62

Jan III Sobieski 196 17,6 11,6 3 210 110 56

Razem 704    800 350 178
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Specyfikacja Sal Konferencyjnych
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PO GÓRALSKU I NIE TYLKO
Niebanalne eventy dla firm tylko u nas!

Nowe miejsce na mapie rozrywki w Krynicy 
Zdroju! Odwiedź profesjonalną i nowoczesną 
kręgielnię z 4 torami bowlingowymi. Zapew-

niamy przyjemność i komfort gry na najwyższym po-
ziomie zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. 
Spędź aktywnie czas z rodziną lub w gronie przyjaciół! 
Odpocznij na wygodnych sofach przy świetnej muzyce 
i napojach z Drink Baru.

KRĘGIELNIA 
Bowling w Hotelu Czarny Potok®
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• 5 poziomów
• 36 dołków 
• oświetlenie 
• muzyka
• pady do wyników 

MINI GOLF
Największy w regionie

PRYWATNA PLAŻA
W górach

MINI GOLF CLUB 

GÓRSKIE SPA*****
Luksusowe Centrum AQUA & WELLNESS 

Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference**** 
szczyci się rozległym luksusowym Centrum Aqua 
& Wellness mieszczącym się aż na czterech pozio-

mach. Składają się na nie Łaźnie Zdrojowe z  sauną suchą 
i łaźnią parową aromatyczną, basen rekreacyjny z różnorod-
nymi atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci, wanna solan-
kowa, jacuzzi. W tym ostatnim oprócz ćwiczeń na przyrzą-
dach możemy także w wybrane dni wziąć udział w zajęciach 
body balance, fit ball, stretchingu i stepu. Poza tym znajdzie-
my tu 13 gabinetów zabiegowych, w których stosuje się naj-
wyższej jakości produkty kosmetyczne. Oferujemy Państwu 
wędrówkę po świecie masaży od leczniczych po orientalne, 
a także światowej klasy zabiegi na markach takich jak SO-
THYS, YONELLE, SECRETSOAP, AROSHA, ORGA-

NIQUE, GEHWOL, które zapewniają nie tylko piękny 
wygląd, rozkosz dla zmysłów, ale przede wszystkim trwałe 
rezultaty. 
Górskie SPA oprócz wspaniałych relaksujących zabiegów 
manualnych na twarz i ciało proponuje również zabiegi wy-
konywane specjalistycznym sprzętem na bardzo wysokiej 
jakości produktach  INTRACEUTICALS , FOCUS RF+.
Dobro naszych Gości i  ich pełne zadowolenie są dla nas 
najważniejszym celem, dlatego oprócz wykorzystania w za-
biegach znakomitych, naturalnych kosmetyków czeka na 
Państwa w pełni przeszkolony i profesjonalny zespół kosme-
tologów i terapeutów, którzy swoją fachowością i zaangażo-
waniem sprawiają, że każdy zabieg i masaż jest wyjątkowy 
i skuteczny.
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Krynicę-Zdrój położoną na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego w  Beskidzie Sądeckim, 
w dolinie rzeki Kryniczanki i jej dopływów, ota-

czają malownicze wzgórza Góry Parkowej i Krzyżowej.
Miejscowość należy do najbardziej znanych górskich 

ośrodków uzdrowiskowo-turystycznych w  Polsce, zy-
skała nawet miano „perły polskich uzdrowisk”. Krynica 
zaprasza o każdej porze roku! Od wielu lat cenią ją nie 
tylko kuracjusze przybywający tu „dla wód uzdrowisko-
wych”, ale także osoby poszukujące propozycji na aktyw-
ne spędzanie czasu oraz miłośnicy „białego szaleństwa”. 
Krynica-Zdrój to region z wielkimi tradycjami sportów 
zimowych. Obecnie to jeden z  najnowocześniejszych 
i największych kurortów narciarskich w Polsce z Jawo-
rzyną Krynicką w roli głównej. Poza sezonem zimowym 
Krynica i okolice przyciągają również górskimi trasami 
rowerowymi, szlakami turystycznymi i  spacerowymi, 
idealnymi np. do nordic walking. Można skorzystać 
także z basenów, kortów tenisowych, odwiedzić stadni-
nę koni, bawić się na sankostradzie, czy wsiąść w kolej 
linową na Górę Parkową.

WYBRANE ATRAKCJE  
DLA GRUP KONFERENCYJNYCH  
I GOŚCI INDYWIDUALNYCH: 
• wieża widokowa Krynica Zdrój 
• autorskie wycieczki hotelowe 
• degustacje trunków regionalnych
• zwiedzanie Krynicy z przewodnikiem (deptak, pijalnie 

wód mineralnych i czekolady, Jaworzna Krynicka, Góra 
Parkowa, odwiedzenie pobliskich muzeów: Nikifora, 
muzeum zabawek Bajka, muzeum Turystyki Górskiej itp.)

• wycieczki szlakiem cerkwi łemkowskich
• zawody strzeleckie
• paint ball
• off road (samochody terenowe, quady, rhino lu segway)
• przejażdżki dorożkami
• kulig szczytami gór z pochodniami i grzańcem
• spływy pontonowe
• seanse filmowe  – „kino nocnych marków”
• wyścigi na torze gokartowym
• zawody narciarskie, psie zaprzęgi, skutery śnieżne
• muzyczne wieczory z kapelą góralską
• występy akrobatyczne 
• pokazy barmańskie i bilardowe

Krynica-Zdrój jest niezwykłym miastem, gdzie raz do 
roku, cyklicznie odbywają się ważne imprezy, m.in. Festiwal 
Jana Kiepury (w sierpniu), Festiwal Biegowy i Forum Eko-
nomiczne (we wrześniu). Od niedawna może się także po-
chwalić przepięknym miejscem, jakim jest Pijalnia Główna, 
która może pomieścić nawet do 1100 osób. Od momentu 
renowacji, co jakiś czas mają tutaj miejsce liczne koncerty, 
występy kabaretów oraz pokazy.

BOGACTWO ATRAKCJI 
dla klienta biznesowego i indywidualnego 

18 19



Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference****  
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój 
Tel. (18) 530 30 01 
rezerwacje@hotelczarnypotok.pl 
www.hotelczarnypotok.pl 

DZIAŁ SPRZEDAŻY W ZĄBKACH 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30

ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki (k/Warszawy) 
tel. +48 22 771 78 21

e-mail: konferencje@hotelczarnypotok.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY W KRAKOWIE
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30

ul. Josepha Conrada 39, 31-357 Kraków
tel. +48 506 017 473

e-mail: sales@hotelczarnypotok.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY W HOTELU CZARNY POTOK
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30

ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój
tel. +48 18 530 30 00 

e-mail: sales@hotelczarnypotok.pl

WESELA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
tel: +48 509 777 728

MEMBER OF LES CLEFS D’OR
e-mail: concierge@hotelczarnypotok.pl

KONTAKT  
Działy sprzedaży konferencji i imprez firmowych

Dział gastronomii Concierge


