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POWIEW ŚWIEŻOŚCI 
 
Hotel Prezydent to idealne połączenie komfortu świeżo wyremontowanego obiektu  
z bezpośrednim sąsiedztwem spalskiej przyrody. Do Państwa dyspozycji służy 38 nowych pokoi, 
urządzonych w nowoczesnym stylu, łączącym drewno, metal i naturalne tkaniny.  Ponadto Hotel 
Prezydent to obiekt położony w samym Centrum Polski – blisko trasy S8. Łatwość dojazdu z Łodzi 
(60 km), Warszawy (110 km) czy Katowic (180 km) oraz ponad 2,5 ha zielonego parku hotelowego 
to kolejne atuty tego hotelu.  
 

ZAKWATEROWANIE 
 
Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację, Wi-Fi, TV, telefon. Hotel może ugościć do 110 osób w: 

 33 pokojach 2 osobowych, z możliwością dostawki na komfortowych sofach 

 2 pokojach 1-osobowych 

 2 apartamentach 

 1 pokoju typu de lux  
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ZAPLECZE KONFERENCYJNE 
 
Hotel Prezydent oferuje Państwu 6 klimatyzowanych sal konferencyjnych z pełnym wyposażeniem (rzutnik, ekran, flipchart,  
Wi-Fi, nagłośnienie) na łącznie blisko 300 osób. Każda sala posiada możliwość zaciemnienia.  
   

 

Schemat rozmieszczenia sal (parter):     Schemat rozmieszczenia sal (piętro): 
 
 
 
 

 

 

GASTRONOMIA / RESTAURACJA GĘŚ I WINO (À LA CARTE) 

Menu Hotelu Prezydent to szeroki wybór dań spośród zestawów: serwowanych / bufetowych / grillowych  
oraz przekąsek specjalnie przygotowanych przez Szefową Gastronomii. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom restauracja 
oferuje także warianty WEGETARIAŃSKIE, WEGAŃSKIE oraz BEZGLUTENOWE. Do Państwa dyspozycji jest również Karta Win i 
Alkoholi raz Open Bary, gdzie z pewnością każdy znajdzie odpowiednie dla siebie propozycje. 

Jeśli poszukujecie bardziej wykwintnego menu zapraszamy do restauracji Gęś i Wino na dania à la carte. Docenią je zwłaszcza 
pasjonaci gęsiny, w której specjalizuje się restauracja. Klimatyczne wnętrza, nowoczesny wystrój oraz prawdziwa sztuka na 
talerzu sprawiają, iż Goście doceniają wyszukane kompozycje smakowe oferowane przez Szefową Gastronomii.    

ATRAKCJE 

Aby zorganizowane przez Państwa szkolenie pozostało na długo w pamięci uczestników hotel proponuje szereg atrakcji, 
dostępnych zarówno w samym obiekcie, jak i najbliższej okolicy. Pośród atrakcji dostępnych na miejscu są: 
• Siłownia - fitness (w cenie noclegu) 
• Fotele relaksująco - masujące (w cenie noclegu)  
• Rowery (7 zł / 60 min) 
• Sauna (30 zł / 30 min) 
• Masaże (od 100 zł / 45 min) 

• Boisko do siatkówki 
• Ognisko / Grill 
• Kijki Nordic Walking 

 

 
W ramach oferty konferencyjnej hotel może także zorganizować:  
• spływy kajakowe Rzeką Pilicą 
• przejażdżkę bryczkami po Spalskim Parku Krajobrazowym   
• wyjazd na największy tor łyżwiarski w Polsce - Arenę Lodową 
• zajęcia sportowe w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) 
• wyjście do Parku Linowego w Spale 
• gry i zabawy  integracyjne / scenariuszowe   

• zwiedzanie: 
• śladami carskiej Spały 
• Bunkrów w Konewce   
• Zamku Kazimierza Wielkiego   

•   oraz wiele innych

 

Sale Konferencyjne  
Powierzchnia  

(m
2

) 

Liczba miejsc (ustawienie) 

podkowa  teatralne  szkolne 

A1 70 28 81 37 

A2 70 28 81 37 

A1+A2 140 70 140 60 

B 34 16 30 12 

C 22 12 12 9 

E  51 23 63 19 

F 55 23 73 19 

E+F 106  41 103 41 


