
 

 

 

 

   

  

 

 

 

Pakiet Sylwestrowo-

Noworoczny 2022/2023 
 

Unikalny Hotel dla dorosłych i młodzieży od 12-tego roku 

życia położony w samym sercu Krynicy-Zdroju 

 

 

 FIRST MINUTE 

OFERTA WAŻNA W TERMINIE OD 30.12.2022 DO 01.01.2023 

3-DNIOWY PAKIET (OBEJMUJE 2 NOCLEGI) 

Już od 

1599 zł 
os/pakiet 



 

 

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 
 

2 Noclegi w komfortowym klimatyzowanym pokoju typu Classic  

2 Wykwintne śniadania oraz 1 obiadokolację w Restauracji Magnolia*  

Uroczystą kolację Sylwestrową z bogatym Menu i Bufet Sylwestrowo-Noworoczny  

Szampańską zabawę podczas ekskluzywnego Balu Sylwestrowego tylko dla dorosłych 

Udział w Konkursie na „Królową i Króla Balu Sylwestrowego” z wyjątkowymi 

nagrodami  

I wiele innych atrakcji!   

Już od 

1599 zł 
os/pakiet 



Plan Pobytu 
Cena pozostałych pobytów okołonoworocznych zgodnie z aktualnym cennikiem hotelowym  
Cena 3-dniowego Pakietu Sylwestrowego obejmuje: 

30.12.2022 – Piątek (PRZYJAZD) 

 wykwintna obiadokolacja serwowana w eleganckiej Restauracji Magnolia* 

 nocleg w komfortowych, klimatyzowanych pokojach 

 zabawa w Klubie Muzycznym Jack’s Place Club 
 

31.12.2022 - Sylwester, Sobota 

 śniadanie serwowane w formie bufetu szwedzkiego z bogatym asortymentem potraw w 

eleganckiej Restauracji Magnolia  

 

Bal Sylwestrowy 

 Welcome Drink 

 Uroczysta Kolacja Sylwestrowa z wykwintnym i bogatym menu, serwowana do 

stolików  

 Muzyka na żywo w wykonaniu zespołu wysokiej klasy muzyków tworzących świetną 

grupę  grającą znane i lubiane covery popularnych utworów zarówno polskich jak i 

zagranicznych 

 Alkohole dla 2 osób: 0,5 l wódki czystej, 1/2 butelki białego lub czerwonego wina 

wytrawnego, 1 butelka wina musującego dla 4 osób, napoje chłodzące, kawa, 

herbata – bez ograniczeń  

 Od 21:30 Sylwestrowo-Noworoczny, wykwintny i bogaty bufet szwedzki z dużym 

asortymentem dań zimnych i gorących 

 Wybór „Królowej i Króla Balu Sylwestrowego” oraz nagroda główna wieczoru 

„Weekend w Hotelu Prezydent” 

 nocleg w komfortowych, klimatyzowanych pokojach 

 

1.01.2023 – Nowy Rok, Niedziela (WYJAZD) 

 noworoczne śniadanie serwowane w formie bufetu szwedzkiego z bogatym 

asortymentem potraw w eleganckiej Restauracji Magnolia  
 
 

 

Ze względu na przewidywane wysokie obłożenie miejsca przy stolikach wieloosobowych przydzielane są przez Hotel z 

wyprzedzeniem w Restauracji Magnolia oraz Salach VIP. Jeżeli życzą sobie Państwo zarezerwować miejsca przy szczególnym, 

osobnym stoliku wieloosobowym, to prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić Państwa życzenia. 

*Napoje do standardowych obiadokolacji w Restauracji Magnolia są dodatkowo płatne.  



 

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. 

 

 



 

 

 

  DLACZEGO MY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealna  

Lokalizacja 

Tylko  

dla dorosłych 

Nagradzany 

Hotel z tradycją 

 Parking* Bezpłatne 

Wi-Fi *w miarę dostępności miejsc, 

dodatkowo płatny 

Muzyka na żywo 

w Clubie Muzycznym 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwacje RECEPCJA@HOTELPREZYDENT.COM 

WWW.HOTELPREZYDENT.COM 

+48 18 473 65 00 LUB +48 18 473 65 23  

Przywitaj Nowy Rok w wielkim stylu! 

 

http://www.hotelprezydent.com/

