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HOTEL CZARNY POTOK  
RESORT & SPA ****
…gdzie luksus i natura  
 tworzą harmonijną całość   

Krynica 
Zdrój



Usytuowany u podnóża Jaworzyny Krynickiej, Ho-
tel Czarny Potok Resort & SPA**** to doskonałe 
miejsce zarówno na rodzinny urlop jak i wyjazdy 

służbowe. Wysoki standard obiektu, łatwy dostęp do sportu 
i kultury, liczne udogodnienia tak dla biznesu, jak i klienta 
indywidualnego połączone z wa-
lorami okolicy stawiają Czarny 
Potok w ścisłej czołówce najlep-
szych obiektów turystycznych 
regionu. 
Hotel zlokalizowany jest w jed-
nym z najpiękniejszych uzdro-
wisk w Polsce - Krynicy Zdroju, 
w odległości niespełna 100 km od Popradu i około 2h drogi 
od Krakowa. Na ponad 3 hektarach znajduje się 12 budynków, 
których architektura idealnie współgra z krajobrazem okolicy. 

Na gości czeka 236 komfortowych pokoi, z czego czterdzieści 
to pokoje kategorii Junior Suite o podwyższonym standar-
dzie. Na terenie hotelu działają restauracje serwujące zarówno 
kuchnię międzynarodową, jak i tę czerpiącą z polskich trady-
cji kulinarnych. Czarny Potok to również największe centrum 
konferencyjne regionu, które mieści się na dwóch poziomach 
i zajmuje powierzchnię niemal 700 mkw. 

Nowoczesne, modułowe sale mogą przyjąć nawet  800 osób. 
Usytuowanie obiektu w miejscowości uzdrowiskowej znanej 
ze swoich wód leczniczych stało się główną inspiracją dla stwo-
rzenia 5 gwiazdkowego SPA. Składają się na nie Łaźnie Be-
skidzkie (sauna sucha, górska ziołowa i łaźnia parowo-błotna), 

Łaźnie Zdrojowe (sauna sucha 
i  łaźnia parowa aromatyczna), 
basen rekreacyjny z różnorodny-
mi atrakcjami wodnymi, brodzik 
dla dzieci, wanna solankowa, ja-
cuzzi oraz studio cardio i fitness. 
Poza tym znajdziemy tu 11 gabi-
netów zabiegowych, w których 

stosuje się najwyższej jakości produkty kosmetyczne marek 
(CARITA, SOTHYS, SKINCEUTICALS, ORGANIQUE 
oraz GEHWOL),  które zawierają naturalne składniki i two-
rzone są zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. 
Czarny Potok Resort & Spa cenią rodziny z dziećmi. Codzien-
nie w restauracji czekają na najmłodszych dania, które uwiel-
biają (tzw. Bufet Dziecięcy), a po pysznym jedzeniu Kids Club 

- sala zabaw wyposażona w labirynt z tunelami, trampoliną, ga-
dżety „makarony”, kółka, piłki dmuchane, basen wypełniony 
piłeczkami, bezpieczne meble i zabawki dopasowane do potrzeb 
i możliwości dzieci w różnym wieku a dla starszych czeka Kids 
Club II z konsolą do gier. Położony  900 m od wyciągu narciar-
skiego jest idealnym miejscem na wypoczynek dla miłośników 
„białego szaleństwa” oraz wspinaczek górskich czy spacerów po 
pobliskich szlakach. 
Jedną z dodatkowych atrakcji jest przepływający przez teren 
hotelu potok, którego szum przypomina o bliskości natury. 

HOTEL CZARNY POTOK  
w Krynicy Zdroju

MAPA HOTELU
Czarny Potok Resort&SPA****

nr 1 na liście wakacyjnych 
podróży i organizacji 
firmowych eventów 
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Oferujemy naszym gościom aż 236 przestronnych i kli-
matyzowanych pokoi, w tym:

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

W celu zapewnienia naszym Gościom maksymalnego kom-
fortu zastosowaliśmy wyjątkowy system szklanych korytarzy łą-
czących ze sobą budynki znajdujące się na terenie hotelu (część 
pokoi znajduje się w budynkach bez łącznika). Wszystkie poko-
je zaprojektowano w sposób idealnie harmonizujący nowocze-
sny design z wygodą oraz klimatem otoczenia.

Wyposażenie pokoi: bezprzewodowy Internet, mini barek 
z zestawem powitalnym, zestaw kawowy, TV, klimatyzacja, sejf, 
biuro z dwoma krzesłami, wykładzina pokojowa, suszarka do 
włosów, zestaw kosmetyków, ręczniki, szlafroki, kapcie, igielnik 
oraz czyścik do butów.

Doba hotelowa w naszym Hotelu zaczyna się o godzinie 
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 znajdują się trzy restauracje, w któ-
rych bogactwo smaków i aromatów kuchni mię-
dzynarodowej spotyka się z tradycyjną kuchnią pol-

ską i europejską.

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

w doskonałej atmosferze spożyją Państwo wykwintne dania 
przygotowane przez zespół naszych kucharzy, który składa 
się z prawdziwych mistrzów w swoim fachu. Restauracja  
zajmuje dwa piętra ponad hotelowym lobby i w swoich ele-
ganckich wnętrzach swobodnie pomieści aż osiemdziesiąt 
osób jednocześnie.

Luksusowy wystrój wnętrz restauracji Jan Kiepura 
sprawi, że wszystkie serwowane tu dania smakować będą 
jeszcze lepiej! Wnętrza zaprojektowano z dbałością o każ-
dy szczegół, co kreuje niesamowitą atmosferę w trakcie 
posiłków. Drugi poziom restauracji posiada przeszklony 
dach, dzięki któremu promienie słońca rozświetlają wnę-
trza restauracji.

CHOPIN
Elegancka restauracja Chopin to największa powierzch-

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

Wnętrza restauracji Chopin zostały perfekcyjnie do-
stosowane do prowadzenia różnego rodzaju eventów. 
W  restauracji został zamontowany wysokiej klasy sprzęt 
audiowizualny, którym można sterować za pomocą inno-
wacyjnego systemu zarządzania. Idealne miejsce na konfe-
rencje, szkolenie czy różnego typu prezentacje!

RESTAURACJA REGIONALNA 
Elegancki wystrój, kameralne oświetlenie oraz piękny 

widok na pobliską zieleń lasu tworzą niepowtarzalną at-
mosferę. Idealne miejsce na stylową kolację przy dźwiękach 
regionalnej muzyki. Z restauracji jest bezpośrednie wyjście 
na taras, na którym w okresie letnim idealnym rozwiąza-
niem jest organizacja grilla dla mniejszej ilości osób.

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  luksusowe 
wnętrze pozwala odprężyć się na wygodnych sofach i 
odpocząć w cieple kominka. Idealne miejsce na cocktail 
party lub business meeting.

CLUB NIKIFOR 
Nastrojowe miejsce zaprojektowane z myślą o ta-

necznych wieczorach, dancingach i koncertach. Dzięki 
rozproszonemu światłu, wygodnym sofom oraz bogatej 
karcie drinków panuje tu swobodna atmosfera. Poczu-
cie komfortu w poruszaniu się zapewniają wydzielone 
miejsca do tańczenia i osobna scena. Całość odznacza 
się przyjemnym, klubowym klimatem. W zależności od 
aranżacji przestrzeni w Clubie Nikifor można organizo-
wać różnego typu imprezy.

LOBBY BAR
Usytuowany jest w centralnej części głównego budyn-

ku. Jego kolonialny styl przełamany czernią fortepianu 
daje wymarzone warunki do delektowania się wyrafino-
wanymi gatunkami kaw i herbat. Skosztujecie tu Pań-
stwo  wyszukanych koktajli oraz alkoholi z całego świa-
ta. Miejsce idealne na wieczorny relaks przy szklance 
ulubionego trunku lub długie rozmowy z przyjaciółmi.
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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. 

PARTER

SALA KWIATOWA JAN III SOBIESKI SALA NUBIS CHOPIN

Dla klientów biznesowych poszukujących wyjąt-
kowej oprawy dla szkoleń, eventów, wyjazdów 
integracyjnych czy przyjęć okolicznościowych, 

została przygotowana specjalna oferta. Nowoczesne wy-
posażenie hotelu oraz położenie w atrakcyjnej lokaliza-
cji u podnóża Jaworzyny Krynickiej daje nieograniczone 
możliwości organizacji 
imprez firmowych.

Posiadamy multime-
dialne, dzielone modu-
łowo sale konferencyjne, 
trzy sale restauracyjne 
oraz przestronny klub muzyczny, co idealnie nadaje się do 
organizacji spotkań dla grup liczących do 500 uczestników. 

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

Każda sala konferencyjna została wyposażona w  wysokiej 
klasy system audiowizualny oraz nowatorski system sterowania 

umożliwiający prowadzenie szkoleń, pokazów multi-
medialnych, prezentacji i projekcji.

Centrum konferencyjne hotelu Czarny Potok Re-
sort & SPA zlokalizowane jest w głównym budynku, 
na dwóch kondygnacjach – parterze i 1 piętrze. Intu-
icyjność komunikacji między salami na dwóch pozio-

mach jest bardzo do-
brze zachowana, sale 
na piętrze znajdują się 
bowiem tuż nad tymi 
na parterze.

W budynku głów-
nym znajdują się  części wspólne, recepcja, bar i re-
stauracje. Dzięki takiemu rozlokowaniu, goście bizne-
sowi mają komfort zarówno pracy, jak i odpoczynku, 
a klienci biznesowi i indywidualni nie przeszkadzają 
sobie nawzajem.

Do sal na parterze przechodzi się obok lobby, po 
prawej stronie od wejścia głównego do hotelu.

KONFERENCJE
z widokiem na góry****

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

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

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali na 120 osób z bufetem na środku

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

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

UKŁAD TEATRALNY
Ustawienie sali w układzie teatralnym na 310 osób 

SALA KROKUS, 60 osób (6 stołów po 10 osób) SALA FIOŁEK, 90 osób (9 stołów po 10 osób)

SALA KROKUS SALA FIOŁEK, 70 osób (7 stołów po 10 osób)
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SALA KROKUS, 60 osób (6 stołów po 10 osób) SALA FIOŁEK, 60 osób (6 stołów po 10 osób)

SALA KROKUS, 60 osób (30 stołów po 2 osoby) SALA FIOŁEK, 80osób (40 stołów po 2 osoby)

SALA KROKUS, 40-50 osób (25 stołów po 2 osoby) SALA FIOŁEK, 50-60 osób (30 stołów po 2 osoby)

9 SAL KONFERENCYJNYCH  
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JAN III SOBIESKI
Usytuowana jest na 1 piętrze z dostępem do światła 

dziennego i możliwością zaciemnienia, możemy ją po-
dzielić na 3 mniejsze sale Wiedeń, Chocim i Komarno, które 
pomieszczą łącznie do 210 osób w ustawieniu teatralnym.

SALA (RESTAURACJA) CHOPIN
Usytuowana jest na 1 piętrze i ze wszystkich sal 

ma największe możliwości konferencyjne, pomieści 
grupę do 500 osób.  

SALA NUBIS
Usytuowana jest na parterze, możemy ja podzielić 

na 4 mniejsze sale: Cirrus, Stratus, Cumulus, Caligo, 
które pomieszczą łącznie do 280 osób. 

KONFERENCJE
z widokiem na góry****

Sale Konferencyjne - specyfikacja

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

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

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

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali z bufetem (bez sceny i parkietu) na 300 osób

UKŁAD TEATRALNY
Ustawienie sali w układzie teatralnym do 500 osób 

UKŁAD SZKOLNY
Ustawienie sali na 110 osób

UKŁAD TEATRALNY
Ustawienie sali na 280 osób

UKŁAD BANKIETOWY
Ustawienie sali z bufetem i sceną na 220-240 osób

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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Hotel Czarny Potok posiada certyfikat Hotelu Przyja-
znego Rodzinie. Oferujemy atrakcyjne warunki wy-
poczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi, każde dziec-

ko jest u nas  VIP-em.
Państwa pociechy znajdą wiele sposobów na atrakcyjne 

spędzenia czasu z rówieśnikami w hotelowym Kids Clubie. 
Największą popularnością wśród najmłodszych gości hote-
lu cieszą się:
• basen wypełniony piłeczkami oraz labirynt z tunelami
• brodzik dla najmłodszych: jest to miejsce dla maluchów o głę-

bokości 30 cm i temperaturze wody 30°C do 32°C. W tej 
części dzieci mogą bawić się w bezpiecznej dla siebie głęboko-
ści wody. Brodzik zawiera atrakcję wodną w postaci grzybka 
wodnego, z którego spływa woda. Można się pod nim poczuć, 
jak pod prawdziwym wodospadem.

Wiemy, że relaks rodziców w dużej mierze zależy od zadowole-
nia ich dzieci, dlatego zapewniamy najmłodszym profesjonalną 
opiekę. Na świeżym powietrzu na najmłodszych czeka plac za-
baw. W hotelu przygotowaliśmy specjalną salę, która wyposażo-
na jest w bezpieczne meble i zabawki dopasowane do potrzeb 
i możliwości dzieci w różnym wieku oraz salon gier.

Na święta, wakacje, ferie i weekendy
Każdy oferowany przez nas pakiet wzbogacony jest o ofertę dla 
najmłodszych gości hotelu. Całodzienny program animacyj-
ny przewiduje opiekę niani oraz atrakcje specjalne: „Mały szef 
kuchni” to  zajęcia kulinarne, podczas których dzieci mogą przy-
gotować własną pizzę, ciasteczka, sałatkę lub pyszny deser. Ma-
łych wielbicieli sportu zapraszamy na zajęcia taneczne i fitness 
dla dzieci.

Hotel Czarny Potok Resort & SPA**** szczyci się 
rozległym luksusowym Centrum Aqua & Well-
ness mieszczącym się aż na czterech poziomach. 

Składają się na nie Łaźnie Beskidzkie (zamknięta strefa ter-
malna z m.in. beskidzką sauną suchą, górską ziołową i łaź-
nią parowo-błotną, prysznicem wrażeń), Łaźnie Zdrojowe 
z  sauną suchą i łaźnią parową aromatyczną, basen rekre-
acyjny z różnorodnymi atrakcjami wodnymi, brodzik dla 
dzieci, wanna solankowa, jacuzzi oraz studio cardio i fit-
ness. W tym ostatnim oprócz ćwiczeń na przyrządach mo-
żemy także w wybrane dni wziąć udział w zajęciach body 
balance, fit ball, stretchingu i stepu. Poza tym znajdziemy 
tu 11 gabinetów zabiegowych, w których stosuje się naj-
wyższej jakości produkty kosmetyczne. 

Oferujemy Państwu wędrówkę po świecie masaży od lecz-
niczych po orientalne, a także światowej klasy zabiegi na 
markach takich jak CARITA, SOTHYS, SKINCEUTI-
CALS, ORGANIQUE, GEHWOL, które zapewniają 
nie tylko piękny wygląd, rozkosz dla zmysłów, ale przede 
wszystkim trwałe rezultaty. Te ekskluzywne linie kosme-
tyczne nawiązują do tego co znane jest od wieków: dobro-
czynności płynącej z natury. Dobro naszych Gości i ich peł-
ne zadowolenie są dla nas najważniejszym celem, dlatego 
oprócz wykorzystania w zabiegach znakomitych, natural-
nych kosmetyków czeka na Państwa w pełni przeszkolony 
i profesjonalny zespół kosmetologów i terapeutów, którzy 
swoją fachowością i zaangażowaniem sprawiają, że każdy 
zabieg i masaż jest wyjątkowy.

DZIECI  
Basen z piłeczkami, labirynt z tunelami...

SPA
Luksusowe Centrum AQUA & WELLNESS 
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DZIAŁ SPRZEDAŻY W ZĄBKACH 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

ul. Radzymińska 326, 
05-091 Ząbki (k/Warszawy)
e-mail: konferencje@czarnypotok.com

DZIAŁ SPRZEDAŻY W KATOWICACH 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

ul. Chopina 1/VIII, 40-093 Katowice
e-mail: sales@czarnypotok.com

DZIAŁ SPRZEDAŻY W KRAKOWIE
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

ul. Bociana 22, 31-231 Kraków
tel. +48 506 017 473
e-mail: sales@czarnypotok.com

DZIAŁ SPRZEDAŻY W HOTELU CZARNY POTOK
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój
e-mail: sales@czarnypotok.comKrynicę-Zdrój położoną na terenie Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim, w dolinie rzeki 
Kryniczanki i jej dopływów otaczają malownicze wzgó-

rza Góry Parkowej i Krzyżowej.
Miejscowość należy do najbardziej znanych górskich 

ośrodków uzdrowiskowo-turystycznych w Polsce, zyskała 
nawet miano „perły polskich uzdrowisk”. Krynica zaprasza 
o każdej porze roku! Od wielu lat cenią ją nie tylko kuracjusze 
przybywający tu „dla wód uzdrowiskowych”, ale także osoby 
poszukujące propozycji na aktywne spędzanie czasu oraz miło-
śnicy „białego szaleństwa”. Krynica-Zdrój to region z wielkimi 
tradycjami sportów zimowych. Obecnie to jeden z najnowo-
cześniejszych i największych kurortów narciarskich w Polsce 
z Jaworzyną Krynicką w roli główne. Poza sezonem zimowym 
Krynica i okolice przyciągają również górskimi trasami rowe-
rowymi, szlakami turystycznymi i spacerowymi idealnymi np. 
do nordic walking. Można skorzystać także z basenów, kortów 
tenisowych, odwiedzić stadninę koni, bawić się na sankostra-
dzie, czy wsiąść w kolej linową na Górę Parkową.

Wybrane atrakcje dla grup konferencyjnych 
i gości indywidualnych: 
• autorskie wycieczki hotelowe 
• degustacje trunków regionalnych
• zwiedzanie Krynicy z przewodnikiem (deptak, pijalnie 

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

• wycieczki szlakiem cerkwi łemkowskich
• atrakcje w parku linowym
• 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 Kie-
pury (w sierpniu), Festiwal Biegowy i Forum Ekonomiczne (we 
wrześniu). Od niedawna może się także pochwalić przepięknym 
miejscem, jakim jest Pijalnia Główna, która może pomieścić na-
wet do 1100 osób. Od momentu renowacji, co jakiś czas mają 
tutaj miejsce liczne koncerty, występy kabaretów oraz pokazy.

KONTAKT  
z działami sprzedaży biznesowej

ATRAKCJE KRYNICY
dla klienta biznesowego i indywidualnego

ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY PRZESYŁAĆ  
DO NASZYCH DZIAŁÓW SPRZEDAŻY:

Zapraszamy!
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Hotel Czarny Potok Resort & SPA****  
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój;  

Tel. (18) 530 30 01 
rezerwacje@czarnypotok.com 

www.czarnypotok.com 


