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Z jednej strony malownicze otoczenie be-
skidzkiej doliny, delikatnie szumiący potok 
i górskie szlaki tuż za progiem. Z drugiej 

– piękne wnętrza, Łaźnie Zdrojowe, 11 gabinetów 
SPA i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Położony 
u stóp Jaworzyny Krynickiej ekskluzywny 4- gwiazd-
kowy Hotel Czarny Potok to najlepszy dowód na to, 
że luksus i natura mogą tworzyć harmonijną całość. 
Na Gości czeka 236 komfortowych pokoi, restau-
racje, Chata Góralska, wielopoziomowy Mini Golf, 
prywatna plaża oraz sale konferencyjne doskonałe 
do organizacji konferencji, wesel, urodzin i innych 
imprez okolicznościowych. Położony 900 m od wy-
ciągu narciarskiego jest idealnym miejscem na wy-
poczynek dla miłośników „białego szaleństwa” oraz 
wspinaczek górskich. Pobyt w Czarnym Potoku to 
niezwykłe doświadczenie luksusu, którego dopełnie-
niem jest najwyższa jakość obsługi.

HOTEL CZARNY POTOK****   
Miejsce, które zachwyca o każdej porze roku! nr 1 na liście wakacyjnych podróży i organizacji firmowych eventów 
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Basen - parter
Kids Club - I p.
Music Club Nikifor - I p.
Siłownia - I p.
Restauracja Regionalna - II p.
Sala bilardowa - II p.
Sala komputerowa dla dzieci - II p.
SPA - III p.

Recepcja, Concierge - parter
Lobby Bar - parter
Butik hotelowy - parter
Salon Gier - parter
Sale konferencyjne:
Nubis Cirrus / Stratus / Cumulus / Caligo - parter
Jan III Sobieski Wiedeń / Chocim / Komarno - I p.
Sala Kwiatowa Krokus / Fiołek - I p.
Sala Kominkowa J.W. Club - I p.
Restauracje:
Chopin - I p.
Jan Kiepura - I p.
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Pokój: 1001 + VIP Room
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Oferujemy naszym gościom aż 236 przestronnych i klima-
tyzowanych pokoi, w tym:

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

W celu zapewnienia naszym Gościom maksymalnego kom-
fortu zastosowaliśmy wyjątkowy system szklanych korytarzy łączą-
cych ze sobą budynki znajdujące się na terenie hotelu (część pokoi 
znajduje się w budynkach bez łącznika). Wszystkie pokoje zapro-
jektowano w sposób idealnie harmonizujący nowoczesny design 
z wygodą oraz klimatem otoczenia.

Wyposażenie pokoi: bezprzewodowy Internet, mini barek z ze-
stawem powitalnym, zestaw kawowy, TV, klimatyzacja, sejf, biuro 
z dwoma krzesłami, wykładzina pokojowa, suszarka do włosów, 
zestaw kosmetyków, ręczniki, szlafroki, kapcie, igielnik oraz czy-
ścik 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 działają restauracje i kluby, w których bogactwo sma-
ków i aromatów kuchni międzynarodowej spotyka się z tradycyjną 
kuchnią polską i europejską.

Dokładamy starań, aby oferta restauracyjna Czarnego Potoku zaspokajała 
Państwa oczekiwania, upodobania i gusta, nawet te najbardziej wyrafinowane.

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

atmosferze spożyją Państwo wykwintne dania przygotowane przez zespół na-
szych kucharzy, który składa się z prawdziwych mistrzów w swoim fachu. Re-
stauracja zajmuje dwa piętra ponad hotelowym lobby i w swoich eleganckich 
wnętrzach swobodnie pomieści aż osiemdziesiąt osób jednocześnie.

Luksusowy wystrój wnętrz restauracji Jan Kiepura sprawi, że wszyst-
kie serwowane tu dania smakować będą jeszcze lepiej! Wnętrza zaprojek-
towano z dbałością o każdy szczegół, co kreuje niesamowitą atmosferę 
w trakcie posiłków. Drugi poziom restauracji posiada przeszklony dach, 
dzięki któremu promienie słońca rozświetlają wnętrza restauracji.

CHOPIN
Elegancka restauracja Chopin to największa powierzchniowo prze-

strzeń 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 miejsce spożywania doskonałych posiłków, lecz także jako 
przestrzeń dla różnego typu spotkań.

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

RESTAURACJA REGIONALNA 
Elegancki wystrój, kameralne oświetlenie oraz piękny widok na po-

bliską zieleń lasu tworzą niepowtarzalną atmosferę. Idealne miejsce na 
stylową kolację przy dźwiękach regionalnej muzyki. Z restauracji jest 
bezpośrednie wyjście na taras, na którym w okresie letnim idealnym roz-
wiązaniem jest organizacja grilla dla mniejszej ilości osób.

GASTRONOMIA  
Bogactwo smaków i aromatów

JW. CLUB 
JW. CLUB to ekskluzywna sala VIP dedykowana kameral-

nym spotkaniom. Stwarza komfortowe warunki do świętowa-
nia w wąskim gronie. Eleganckie i luksusowe wnętrze pozwala 
odprężyć się na wygodnych sofach i odpocząć w cieple komin-
ka. Idealne miejsce na cocktail party lub business meeting.

CLUB NIKIFOR 
Nastrojowe miejsce zaprojektowane z myślą o tanecznych 

wieczorach, dancingach i koncertach. Dzięki rozproszonemu 
światłu, wygodnym sofom oraz bogatej karcie drinków panu-
je tu swobodna atmosfera. Poczucie komfortu w poruszaniu 
się zapewniają wydzielone miejsca do tańczenia i osobna sce-
na. Całość odznacza się przyjemnym, klubowym klimatem. 

W zależności od aranżacji przestrzeni w Clubie Nikifor moż-
na organizować 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 Państwo  
wyszukanych koktajli oraz alkoholi z całego świata. Miej-
sce idealne na wieczorny relaks przy szklance ulubionego 
trunku lub długie rozmowy z przyjaciółmi.
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SALA KWIATOWA JAN III SOBIESKI

Hotel Czarny Potok**** to uznane przez klientów bizne-
sowych miejsce na integrację, konferencje, szkolenie, 
event i wszystkie inne wydarzenia dla firm dostosowane 

do indywidualnych potrzeb.
Konferencja w górach to nie tylko alternatywna oferta dla 

Państwa biznesu. To możliwość połączenia celów bizneso-
wych z integracją, to okazja do połączenia pracy i odpoczyn-
ku oraz regeneracji w otoczeniu pięknej górskiej przyrody.

Nowoczesne wyposażenie hotelu oraz położenie 
w  atrakcyjnej lokalizacji u podnóża Jaworzyny Krynic-
kiej daje nieograniczone możliwości organizacji imprez 
firmowych.

Posiadamy multimedialne, dzielone modułowo sale konfe-
rencyjne, 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 prze-
strzeni na bardziej kameralne w zależności od indywidualnych 
potrzeb naszych Gości.

Każda sala konferencyjna została wyposażona w wysokiej klasy 
system audiowizualny oraz nowatorski system sterowania umożli-
wiający prowadzenie szkoleń, pokazów multimedialnych, prezen-
tacji i projekcji.

 Aby spotkanie było udane, a skupienie w pełni poświę-
cone tematom konferencji - Szef Kuchni przygotował spe-
cjalne menu z szerokim wyborem dań, przekąsek oraz gorą-
cych i zimnych napoi.

Nie masz pomysłu na atrakcje dodatkowe? Nasz zespół przy-
gotuje dla Ciebie ofertę szytą na miarę Twoich potrzeb.

Przygotujemy scenariusz imprez góralskich z muzyką regio-
nalną, off-roadu, zawodów narciarskich, spływów pontonowych, 
degustacji nalewek regionalnych, gier terenowych i innych bo 
ogranicza nas tylko wyobraźnia.

KONFERENCJE
Duże kongresy i kameralne spotkania

SALA NUBIS CHOPIN

CHATA GÓRALSKAKLUB NIKIFOR

Biesiady i spotkania  
regionalne

Dodatkowe atrakcje  
dla organizatorów

Koncerty i występy  
artystyczne

Basen, sale fitness,  
sauny i jacuzzi

Wyśmienite menuKomfortowe pokoje 
i apartamenty

Dedykowanego opiekuna 
i profesjonalną obsługę 

Ekskluzywne centrum 
SPA & Wellness

Bogato wyposażone sale 
konferencyjne

9 SAL KONFERENCYJNYCH  
- WYGODNY ROZKŁAD

OFERUJEMY 
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Krynicę-Zdrój położoną na terenie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim, w dolinie rzeki 
Kryniczanki i jej dopływów otaczają malownicze wzgórza 

Góry Parkowej i Krzyżowej.
Miejscowość należy do najbardziej znanych górskich ośrod-

ków 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 miłośnicy „białego szaleństwa”. Kry-
nica-Zdrój to region z wielkimi tradycjami sportów zimowych. 
Obecnie to jeden z najnowocześniejszych i największych kurortów 
narciarskich w Polsce z Jaworzyną Krynicką w roli główne. Poza 
sezonem zimowym Krynica i okolice przyciągają również górski-
mi trasami rowerowymi, szlakami turystycznymi i spacerowymi 
idealnymi np. do nordic walking. Można skorzystać także z base-
nów, kortów tenisowych, odwiedzić stadninę koni, bawić się na 
sankostradzie, czy wsiąść w kolej linową na Górę Parkową.

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.

ATRAKCJE W HOTELU
• Wypożyczalnia rowerów
• Mini Golf
• Plaża
• Strefa Cardio, siłownia zewnętrzna
• Bilard, tenis stołowy, piłkarzyki
• Autorskie wycieczki fakultatywne
• Kids Club, salon gier, plac zabaw
• Butik hotelowy

KRYNICA I OKOLICE
• Szlaki piesze
• Szlaki rowerowe
• Punkty widokowe
• Parki linowe
• Rajskie Ślizgawki
• Sankostrada
• Tor Gokardowy
• Muzea
• Zabytki
• Pijalnie wód i źródła
• Fontanna multimedialna
• Stoki narciarskie
• Trasy do nart biegowych

ATRAKCJE DLA GRUP 
KONFERENCYJNYCH
• Imprezy regionalne 
• Wieczory tematyczne
• Gry terenowe
• Wycieczki
• Off road
• Quady
• Degustacje
• Zawody narciarskie
• Kuligi
• Skutery śnieżne
• Spływy pontonowe
• Wiele więcej

BOGACTWO ATRAKCJI 
Krynica Zdrój i okolice 
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• 5 poziomów
• 36 dołków 
• oświetlenie 
• muzyka
• pady do wyników 

MINI GOLF
Największy w regionie

PRYWATNA PLAŻA
W górach

MINI GOLF CLUB 

ZAWSZE UDANE IMPREZY
Profesjonalna obsługa i doskonała kuchnia

Niezależnie od okazji w Hotelu Czarny Potok**** sko-
rzystasz z elastycznych rozwiązań dostosowanych do 
charakteru Twojego przyjęcia. Nasze doświadczenie 

i przywiązanie do najwyższej jakości produktów i usług po-
zwala nam zagwarantować Ci oszałamiający efekt, który na 
długo pozostanie w pamięci Twoich gości.
Zapraszamy do organizacji w naszym hotelu różnego typu 
przyjęć. Od imprez zasiadanych w wybranej części restaura-
cji, przez przyjęcia taneczne i bankietowe, do imprez urodzi-
nowych organizowanych na zewnętrznym terenie hotelu czy 
urodzin dla dzieci w Kids Clubie. Dbamy o różnorodność 
dań, zakąsek i przekąsek, nie zapominając o potrawach we-
getariańskich i lekkostrawnych dla gości o specjalnych wy-
maganiach. Doradzamy w zakresie odpowiedniego doboru 
napojów i alkoholi.
Wesela, przyjęcia komunijne, chrzciny, imprezy urodzinowe, 
wieczory panieńskie i kawalerskie, jubileusze, studniówki - 
z przyjemnością zorganizujemy dokładnie taką imprezę, jaką 
sobie Państwo wymarzą. 
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Hotel Czarny Potok w Krynicy jest przyjazny rodzinie. 
Oferujemy atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu 
dla rodzin z dziećmi, każde dziecko jest u nas VIP-em. 

Państwa pociechy znajdą wiele sposobów na atrakcyjne spędzenia 
czasu z rówieśnikami w hotelowym Kids Clubie.
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 zabaw. 
W hotelu przygotowaliśmy specjalną salę, która wyposażona jest 
w bezpieczne meble i zabawki dopasowane do potrzeb i możliwo-
ści dzieci w różnym wieku oraz salon gier z symulatorami.

Największą popularnością wśród najmłodszych gości ho-
telu cieszą się:
• basen wypełniony piłeczkami oraz labirynt z tunelami w ho-

telowym KIDS CLUBIE,
• brodzik dla najmłodszych w STREFIE AQUA: jest to miejsce 

dla maluchów o głębokości 30 cm i temperaturze wody 30°C do 
32°C. W tej części dzieci mogą bawić się w bezpiecznej dla sie-
bie głębokości wody. Brodzik zawiera atrakcję wodną w postaci 

grzybka wodnego, z którego spływa woda. Można się pod nim 
poczuć, jak pod prawdziwym wodospadem.

Program VIP
Wyznajemy zasadę, że każde DZIECKO jest VIP’em w naszym 
hotelu. Rozpoczynając hotelową przygodę nasz VIP po specjal-
nych schodkach przy ladzie recepcyjnej może sam wejść i zobaczyć 
wszystko ze swojej wysokości.
Każdy VIP otrzymuje: • plakietkę VIP na znak, że każde dziecko 
jest dla nas bardzo ważne • dyplom podczas zabaw animacyjnych 
• kartę odkrywcy – „zbieraj pieczątki zdobądź nagrodę” • nagrodę  
/ niespodziankę za zebranie pieczątek.

MOC ATRAKCJI DLA DZIECI 
Basen z piłeczkami, labirynt z tunelami...

Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference**** 
szczyci się rozległym luksusowym Centrum Aqua 
& Wellness mieszczącym się aż na czterech po-

ziomach. Składają się na nie Łaźnie Beskidzkie (zamknięta 
strefa termalna z m.in. beskidzką sauną suchą, górską zio-
łową i   łaźnią parowo-błotną, prysznicem wrażeń), Łaźnie 
Zdrojowe z sauną suchą i łaźnią parową aromatyczną, basen 
rekreacyjny z różnorodnymi atrakcjami wodnymi, brodzik 
dla dzieci, wanna solankowa, jacuzzi, nowoczesna KRIO-
SAUNA oraz studio cardio i fitness. W tym ostatnim oprócz 
ćwiczeń na przyrządach możemy także w wybrane dni wziąć 
udziałw zajęciach body balance, fit ball, stretchingu i stepu. 
Poza tym znajdziemy tu 11 gabinetów zabiegowych, w któ-
rych stosuje się najwyższej jakości produkty kosmetyczne. 

Oferujemy Państwu wędrówkę po świecie masaży od leczni-
czych po orientalne, a także światowej klasy zabiegi na mar-
kach takich jak SOTHYS, YONELLE, SKINCEUTICALS, 
CARITA, AROSHA, ORGANIQUE, GEHWOL, które 
zapewniają nie tylko piękny wygląd, rozkosz dla zmysłów, 
ale przede wszystkim trwałe rezultaty. Te ekskluzywne linie 
kosmetyczne nawiązują do tego co znane jest od wieków: do-
broczynności płynącej z natury. Dobro naszych Gości i ich 
pełne zadowolenie są dla nas najważniejszym celem, dlatego 
oprócz wykorzystania w zabiegach znakomitych, naturalnych 
kosmetyków czeka na Państwa w pełni przeszkolony i pro-
fesjonalny zespół kosmetologów i terapeutów, którzy swoją 
fachowością i zaangażowaniem sprawiają, że każdy zabieg 
i  masaż jest wyjątkowy i skuteczny.

GÓRSKIE SPA*****
Luksusowe Centrum AQUA & WELLNESS 
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Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference****  
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój 
Tel. (18) 530 30 01 
rezerwacje@czarnypotok.com 
www.czarnypotok.com 

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.com

WESELA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
tel: +48 509 777 728

KONTAKT  
Działy sprzedaży konferencji i imprez firmowych

Dział gastronomii


