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Hotel „KRYSZTAŁ CONFERENCE & SPA” **** 
SZKLARSKA PORĘBA 
położony jest w samym sercu Szklarskiej Poręby.
Zakwaterowanie: 99 miejsc w pokojach klasy standard, deluxe oraz 
dwóch apartamentach komfortowo urządzonych (na zapytanie, za 
dopłatą). Możliwość jednej dostawki w formie materaca piankowego 
w pokojach standardowych oraz jednej dostawki w formie kanapy 
rozkładanej w pokojach de Lux i apartamentach. Każdy pokój z  kli-
matyzacją, telefonem, telewizorem LCD z szerokim wachlarzem pro-
gramów, bezpłatnym dostępem do  Internetu, mini barem, sejfem, 
suszarką do włosów oraz szlafrokiem. Posiada również pokoje  do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze wszystkich po-
koi można  podziwiać piękny widok na Karkonosze lub Góry Izerskie. 
Do dyspozycji gości: restauracja z daniami kuchni polskiej i europejskiej, 
kawiarnia ze świeżymi wypiekami i deserami oraz lobby bar, hotelowe 
centrum SPA & WELLNESS: basen z atrakcjami, jacuzzi oraz trzy sauny (su-
cha, łaźnia rzymska, laconium - inaczej łaźnia sucha), pokój ciszy; masaże, 
zabiegi na twarz (np. Hydra System, peeling kawitacyjny) oraz ciało (np. 
czekoladowy sen, peeling na ciało, jabłkowy sad); przechowalnia rowerów, 
sprzętu narciarskiego, możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking; 
piwnice hotelu - przestronny pub w modernistycznym stylu z bowlingiem 
i bilardem; komfortowo wyposażone 3 sale konferencyjne (20-120 osób). 
W cenie każdego pobytu: wolny wstęp na basen z atrakcjami, ja-
cuzzi, trzy sauny, pokój ciszy.
W cenie pobytu RELAKS: 2 noce, 2 posiłki dziennie, nielimitowany 
dostęp do Strefy Wellness, zabiegi SPA dla Pani (50 minut) - rozluźnia-
jący masaż twarzy, ramion i dekoltu przywracający spokój i harmo-
nię, relaksacyjny masaż pleców aromatyczną ciepłą świecą, zabiegi 
SPA dla Pana (50 minut) - masaż zdrowotny karku i obręczy barkowej, 
relaksacyjny masaż pleców aromatyczną ciepłą świecą.
W cenie pakietu FERIE: 2 posiłki dziennie, profesjonalna przecho-
walnia sprzętu z podgrzewaczami do butów, nielimitowany dostęp 
do Strefy Wellness, rabat 20% na wypożyczenie sprzętu w Ski Rent 
Paulo Sport, rabat 10% na zajęcia w szkole narciarskiej Snow4Fun, 
dla Najmłodszych - pokój zabaw, animacje - zgodnie z harmonogra-
mem dostępnym w recepcji hotelowej. 
 Informacje dodatkowe: Opłata za psa – 45,-zł/noc. Parking 35,-zł/noc. 
Dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS (spanie wspólne z rodzicami).
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KRYSZTAŁ

POLKRYS

„KRYSZTAŁ” 
CENA ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

FERIE min. 
3 noce

26.02-
05.04.23 
RELAKS 
2 noce

26.02-
05.04.23

DOR/2/2P 440 477 382/1P
DOR/DOS/2P 362 -- 382/1P

DZ (4-12)/DOS/2P 266 -- 246/1P
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szklarska-poreba/krysztal-conference-and-spa-hotel.html
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miasto położone w dolinie rzeki Kamiennej, od południa na stokach Kar-
konoszy z górującą nad miastem Szrenicą (1362 m n. p. m.), od północy 
na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n. p. m.) i Czar-
ną Górą (965 m n. p. m.). Miejscowość jest największym ośrodkiem spor-
tów zimowych w polskich Sudetach, pokrywa śnieżna zalega tu średnio 
przez 110 dni w roku.. Centrum narciarstwa zjazdowego jest masyw 
Szrenica, na których zlokalizowanych jest 5 tras zjazdowych o łącznej 
długości ok.12 km o różnym stopniu trudności. W 2010 roku oddano 
do użytku nową kolej linową „Karkonosz Express” Ta „sześcioosobowa 
kanapa” to najdłuższy tego typu wyciąg w Polsce. Istnieje także wiele 
małych wyciągów linkowych lub orczykowych rozrzuconych na stokach 
całego miasta. Warunki klimatyczne, które panują w Szklarskiej Porębie 
porównywalne są do walorów miejscowości alpejskich. Kilka atrakcji 
Szklarskiej Poręby: Chybotek (zwany także „Misą cukru”– kilkumetrowa 
grupa skalna), Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Leśna Huta 
– huta szkła, Dinopark, Trollandia – profesjonalny Park Linowy, Espla-
nada – rodzinny park rozrywki. Miejscowe biura podróży mają w swojej 
ofercie wycieczki zorganizowane m. in. do Pragi, Skalnego Miasta, Dre-
zna itd.
W sezonie letnim: ponad 100 km szlaków turystycznych (w obrębie Kar-
konoskiego Parku Narodowego oraz Gór Izerskich) ,19 tras rowerowych,  
wspinaczka górska, jazda konna, zjazd tyrolką.
W sezonie zimowym: liczne wyciągi (Skiarena Szrenica) oraz trasy bie-
gowe.

SZKLARSKA PORĘBA


