FIRST MINUTE

WAKACJE W GÓRSKIM KLIMACIE
Zanurz się w walorach zdrowotnych i estetycznych
uzdrowiska. Odkryj szlaki turystyczne oraz
malownicze szczyty beskidu sądeckiego.

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

Pakiet obejmuje
Nocleg w komfortowym klimatyzowanym pokoju typu Classic
Wykwintne śniadanie w Restauracji Magnolia
Obiadokolacja serwowana w Restauracji Magnolia*
Bilet na Wieżę Widokową gratis**
1 zabieg w SPA na pobyt dla każdej osoby***
Jednorazowe wypożyczenie roweru
Jednorazowe wypożyczenie kijów do Nordic Walking
Welcome Drink w Clubie Muzycznym "Jack's Place"
*Napoje do obiadokolacji w Restauracji Magnolia są dodatkowo płatne. Obiadokolacja serwowana do stolika lub w formie bufetu
szwedzkiego
**Przy rezerwacji minimum dwóch noclegów otrzymujesz jednorazowo bilet wstępu na Wieżę Widokową dla każdej osoby
Warunkiem uzyskania karnetu/biletu gratis jest okazanie w hotelu oferty przy zameldowaniu.
***1 zabieg SPA na cały pobyt na każdą osobę
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.

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.

Jeden zabieg Spa
dla każdej z osób na pobyt
Aquamassage – to „suchy masaż wodny”. Sesja suchego masażu trwa 10 minut, co
odpowiada sesji 30-minutowego masażu manualnego. Masaż odbywa się bez zdejmowania
ubrania, jest bardzo intensywny dzięki 36 dyszom pulsującym wzdłuż całego ciała. Po sesji
każdy jest miło zrelaksowany i odprężony.
Bicze szkockie - zabieg silnie pobudzający i stymulujący, polegający na zmiennej aplikacji
strumienia zimnej i ciepłej wody z dyszy z odległości 3 – 4 metrów.
Facemapping – jeden z naszych profesjonalnych terapeutów opracuje mapę twarzy, zbada
skórę i przygotuje indywidualny program pielęgnacji w hotelowym SPA.

ZAPRASZAMY !

DLACZEGO MY?

Idealna

Nagradzany

Tylko

Lokalizacja

Hotel z tradycją

dla dorosłych

Bezpłatny

Bezpłatne

Muzyka na żywo

Parking*

Wi-Fi

w Clubie Muzycznym

*w miarę dostępności miejsc

„Słońce gór szybciej zbliża niż rozrywki miasta.”
Jan Alfred Szczepański

Rezerwacje

RECEPCJA@HOTELPREZYDENT.COM
WWW.HOTELPREZYDENT.COM
+48 18 473 65 00 LUB +48 18 473 65 23

