
Wesele
W HOTELU PREZYDENT

Twoje



Szanowni Państwo !

Ten najpiękniejszy dzień w życiu dwojga ludzi musi mieć szczególną  
oprawę. Ślub jest ważną i niepowtarzalną chwilą w życiu każdego Człowieka, dniem 
który wspomina się przez długie lata z jego przygotowaniem wiąże się jednak  
sporo kłopotliwych i trudnych decyzji, które mogą zaważyć na przebiegu całej uroczystości.

Z myślą o tym przygotowaliśmy dla Państwa ofertę wierząc, że pomoże ona  
w profesjonalnej organizacji Państwa przyjęcia i sprawi, że to wydarzenie na  
zawsze pozostanie w pamięci Państwa i zaproszonych Gości jako najbardziej udane.

Restauracja Magnolia oraz JACK’S PLACE CLUB są całkowicie na wyłączność  
dostępne  tylko dla Państwa gości. Mogą Państwo oczywiście korzystać z dwóch  
pomieszczeń przez całą noc.

Propozycja menu, którą mamy przyjemność przedstawić nie ogranicza Państwa 
wyboru. Szef  Kuchni Hotelu Prezydent**** jest w stanie uwzględnić każde Państwa 
życzenie dostosowując menu do Państwa sugestii, zaspokajając wszystkie gusta kulinarne. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Mamy nadzieję, że spełnimy  
wszystkie Państwa oczekiwania i będą Państwo zachwyceni z organizacji przyjęcia  
weselnego w Hotelu Prezydent**** w Krynicy - Zdroju.

Z wyrazami szacunku,
Personel Hotelu  Prezydent****



W Restauracji Magnolia wśród licznych specjałów kuchni  
z różnych stron świata można skomponować swoje menu  
z zarówno tradycyjnej, polskiej kuchni, jak i bardziej  
wytwornych dań.

RESTAURACJA MAGNOLIA



Weselni Goście chwile zapomnienia po kulinarnych  
rozkoszach znajdą w pulsującym nocnym życiem Klubie Jack’s 
Place, gdzie mogą szaleć do rana.

CLUB JACK’S PLACE



Na Parę Młodą będzie czekał specjalnie przygotowany  
Apartament Prezydencki w prezencie od Hotelu Prezydent.

APARTAMENT PREzydENCKI



Po udanej zabawie Goście mogą wypocząć w klimatyzowanych   
pokojach urządzonych w iście prezydenckim stylu, a rano 
powitani będą bogatym śniadaniem. 

POKOJE



Bogata gama zabiegów SPA w hotelowej Ambasadzie Zdrowia 
i Urody SPA pozwoli Parze Młodej na przygotowanie się do 
tego ważnego dnia. 

AMBASAdA SPA



Zmęczone nogi po całonocnych tańcach Goście hotelowi  
zregenerować mogą w hotelowym Wellness (basen, jacuzzi 
oraz 3 rodzaje saun). 

WELLNESS



Hotel Prezydent to spełnienie marzeń o idealnym  
miejscu na Twoje Wesele !

ODDAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

• 60 komfortowym przestronnych klimatyzowanych pokoi i 6 apartamentów w bardzo
atrakcyjnej cenie,

• jeden Apartament dla Nowożeńców w noc ślubu udostępniamy Państwu nieodpłatnie,
• elegancką Restaurację Magnolia z ogrodem letnim mieszczącą 150 osób na wyłączność,
• trzy sale VIP Room idealne pod kontem organizacji kameralnych przyjęć mieszczące 54
osoby,

• Klub Muzyczny Jack’s Place na wyłączność.

OFERUJEMY:

• możliwość przejazdu dorożkami konnymi,
• możliwość wynajęcia profesjonalnego fotografa i kamerzysty,
• możliwość wynajęcia komfortowej limuzyny,
• możliwość wynajęcia profesjonalnego DJ’a, wodzireja, orkiestry, zespołu,
• dodatkowy wystrój wnętrz,
• możliwość wynajęcia wiolonczelistki lub skrzypaczki podczas ceremonii zaślubin.

POLECAMY:

Al. Leona Nowotarskiego 3
33 - 380 Krynica Zdrój, Polska

Tel: +48 18 473 65 00
Fax: +48 18 473 65 66
Kom: +48 517 090 331

mail: a.dabkowska@hotelprezydent.com

Organizację nabożeństwa ślubnego w najstarszym drewnianym 
Kościółku w Krynicy - Zdroju z XVIII wieku, zlokalizowanym 
w bezpośrednim otoczeniu Hotelu Prezydent.


