Turnus obowiązuje od 6 do 13 noclegów

TURNUS
REHABILITACYJNY
w najpiękniejszym zakątku MAŁOPOLSKI w KRYNICY-ZDROJU

idealnym miejscu do odpoczynku i rehabilitacji

Już od
349 zł
osobodzień

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 50 zł / osobodzień

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, którą trudno znaleźć 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
Największym skarbem Krynicy-Zdroju są wody lecznicze i mineralne.
Działanie lecznicze krynickich wód mineralnych jest udowodnione długoletnią obserwacją oraz
badaniami klinicznymi i fizykochemicznymi.

Cena 1 osobodnia obejmuje:
1 nocleg w komfortowym, klimatyzowanym pokoju
1 śniadanie serwowane w godzinach 7:30-09.00 w Restauracji Magnolia
1 lunch (zupa, danie główne) serwowany w godzinach 13:00-14:30 w Restauracji Magnolia*
1 kolację (danie główne, deser) serwowaną w godzinach 17.30-19.00 w Restauracji Magnolia*
2 zabiegi rehabilitacyjne w hotelowej Ambasadzie Zdrowia i Urody SPA - do wyboru: kąpiel
siarczkowa, kąpiel borowinowa, okład borowinowy – plastry, masaż klasyczny częściowy,
masaż klasyczny częściowy z terapią manualną, maska siarczkowa
na całe ciało, aquamassage, bicze szkockie
1 bilet wstępu na Wieżę Widokową
1 Welcome Drink w dniu przyjazdu w hotelowym Clubie Muzycznym "Jack's Place"
nieograniczone korzystanie w godzinach otwarcia z kompleksu Wellness w tym:
basen o wymiarach 12,5x19,5 m, kaskady wodne, jacuzzi, 3 rodzaje saun (fińska, turecka, IR);
nieograniczone korzystanie z profesjonalnej siłowni w godzinach otwarcia SPA
dostęp do Internetu 24h (LAN / WiFi) oraz dostęp do Internet Cafe 24h
parking dozorowany 24h w miarę dostępności miejsc
przechowalnia bagażu

Niniejsza oferta nie podlega innym dodatkowym rabatom i promocjom oraz zniżką z Prezydent Club
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej w wysokości 4,40 zł/dobę/osobę, która jest dodatkowo płatna.
*Napoje do lunchu i kolacji 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, lunche oraz kolacje 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 i rehabilitacji

HOTEL PREZYDENT****
Aleja inż. Leona Nowotarskiego 3
33-380 Krynica-Zdrój
T: +48 18 473 65 00, M: +48 508 095 478
mail: recepcja@hotelprezydent.com
www.hotelprezydent.com

Serdecznie zapraszamy!

