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Hotel Rezydencja Nosalowy Dwór II

Rezydencja II to najnowszy z hoteli w kategorii 5*, dysponujący 99 luksusowymi 
pokojami. Na najwyższej kondygnacji obiektu znajduje się siłownia i fitness z widokiem 
na góry. W hotelu mieści się największe w regionie centrum kongresowe z przestronnym 
foyer.
Centrum Kongresowe Gerlach :
• Powierzchnia całkowita sali 1250 m² 
• Możliwością podziału na 6 mniejszych sal
• Możliwość organizacji konferencji do 1200 osób jednocześnie
• Dostęp do światła dziennego
• Najnowocześniejsze wyposażenie multimedialne z możliwością zmiany kolorystyki 

oświetlenia LED RGB
• Brak filarów na całej powierzchni sali
• Foyer o powierzchni ponad 900 m²
• Możliwość wjazdu na salę nawet dużych samochodów 
• 91 punków podwieszeń do oświetlenia, głośników i innych instalacji



Hotel Rezydencja II



Hotel Rezydencja II



Przykładowy pokój



FIT&GYM





Foyer Centrum Kongresowego Gerlach



Foyer Centrum Kongresowego Gerlach



Foyer Centrum Kongresowego Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Centrum Kongresowe Gerlach



Hotel Rezydencja Nosalowy Dwór

Rezydencja Nosalowy Dwór to nowoczesny projekt architektoniczny 
nawiązujący stylem do najlepszych alpejskich wzorców.

Hotel Rezydencja Nosalowy Dwór***** to:
• 150 luksusowo urządzonych, przestronnych pokoi z łazienkami, 

telewizorem LCD, minibarem, telefonem i sejfem,
• przestronny hall recepcyjny ze stylowo urządzonym lobby barem,
• restauracja Rezydencja oferująca Gościom śniadania

i obiadokolacje w formie bufetów,
• pokój zabaw dla dzieci Stonoga,
• VIP Business Lounge „Giewont” z 9 nowoczesnymi salami 

konferencyjnymi typu boardroom,
• bezpłatny dostęp do Internetu,
• narciarnia z bagażownią, latem wypożyczalnia rowerów...



…
• otwarte atrium rozpościerające się na wszystkie kondygnacje, 

rozświetlające przestronne korytarze światłem dziennym 
• na poziomie 3 przeszklona przewiązka, łącząca Hotel Rezydencja Nosalowy 

Dwór z Hotelem Grand Nosalowy Dwór, w którym znajdują się: basen, 
strefa wellness, NABE SPA, restauracja Grand, kawiarnia Panoramika, pokój 
zabaw dla dzieci Pinokio oraz centrum konferencyjne „RYSY”,

• znajdujący się w podziemnych kondygnacjach dwupoziomowy garaż z 50 
miejscami parkingowymi,

• eleganckie, przeszklone windy, które komunikują wszystkie kondygnacje,
• znajdujące się przy hotelu i czynne przez cały rok lądowisko dla 

helikopterów oraz zewnętrzny plac zabaw dla dzieci.



Hotel Rezydencja Nosalowy Dwór



Hol recepcyjny



Lobby Bar



Restauracja Rezydencja



Przykładowy pokój



Przykładowy pokój



VIP Business Lounge „Giewont”, sala I



VIP Business Lounge „Giewont”



VIP Business Lounge „Giewont”, sale VII, VIII



VIP Business Lounge „Giewont”, bar



VIP Business Lounge „Giewont”, taras widokowy





Hotel Grand Nosalowy Dwór

Powstał z fascynacji tym, co w Tatrach najlepsze – urzekającymi 
widokami, architekturą, nieograniczonymi możliwościami aktywnego 
wypoczynku, kulturą i znakomitą kuchnią. To nasza propozycja dla 
najbardziej wymagających Klientów.

Hotel Grand Nosalowy Dwór **** to:
• 98 komfortowych pokoi i apartamentów,
• NABE SPA 
• Centrum Wellness z basenem, saunami i strefą relaksu,
• Centrum Konferencyjne Rysy,
• Restauracja Grand,
• kawiarnia Panoramika,
• Lobby Bar
• Pokój zabaw dla dzieci „Pinokio”.



Hotel z zewnątrz – taras przy basenie



Hotel z zewnątrz – wejście do hotelu 
GRAND



Hotel Grand i Rezydencja



Centrum Konferencyjne Rysy



Centrum Konferencyjne Rysy





Lobby Hotelu Grand 



Recepcja Grand i Rezydencja II



Lobby Bar Hotelu Grand



Restauracja Grand



Kawiarnia Panoramika



Przykładowy pokój



NABE SPA

W NABE SPA siły Natury są do Twoich usług.

Kojąca moc wody, bogactwo ziemi, orzeźwiająca moc powietrza i energia ognia 

zainspirowały nas do stworzenia tej wyjątkowej przestrzeni dla urody i relaksu.

NABE SPA powstało z myślą o najbardziej wymagających Klientach, którzy 

ponad wszystko cenią sobie spokój i potrafią docenić prawdziwą moc 

otaczającej przyrody. To właśnie bogactwo ziemi, siła wody, orzeźwiająca 

potęga powietrza oraz energia ognia stały się fundamentem naszego nowego 

SPA, które działać będzie też w innych naszych obiektach. 



…

W menu SPA znajdą się zabiegi bazujące na masażach, rytuałach i pielęgnacji opartej 

o nieskazitelną mocy czterech żywiołów i autorskie zabiegi NABE, będące naszą wizytówką. 

Wśród specjalnie zaprojektowanych rytuałów nie zabraknie propozycji dla mężczyzn, 

rodzin i dzieci. W ofercie znajdą się również zabiegi stworzone specjalnie z myślą 

o Gościach konferencyjnych i sektorze MICE.



NABE SPA – RECEPCJA



NABE SPA - POCZEKALNIA



NABE SPA – POKÓJ ZABIEGOWY



NABE SPA – VIP ROOM



Centrum Wellness – basen



Strefa Relaksu



Centrum Wellness – sauna



Hotel Nosalowy Dwór

Od blisko 18 lat urzeka Klientów regionalnym wystrojem 
i jedną z najlepszych zakopiańskich restauracji. 

Hotel Nosalowy Dwór *** to:
• 29 pokoi i apartamentów,
• bezpośrednie sąsiedztwo Centrum Narciarskiego Nosal,
• Restauracja Regionalna Nosalowy Dwór,
• dostęp do Internetu w pokojach,
• sale konferencyjne,
• Centrum Wellness,
• sala bilardowa,
• parking.



Wejście główne i widok na górę Nosal



Lobby



Lobby



Przykładowy pokój



Przykładowy pokój



Restauracja Regionalna



Restauracja Regionalna



Sala Konferencyjna Werandowa



Sala Olimpijka



Nosalowy Dwór Resort & SPA to multivenue . Oprócz 
infrastruktury konferencyjnej, bazy noclegowej i 
gastronomicznej resort umożliwia organizacje eventów na 
zewnątrz i wewnątrz obiektów.
Resort dysponuje:
• zielonym, leśnym i żwirowym  terenem zewnętrznym 

o powierzchni 2 tys. m kw. umożliwiającym organizację 
eventów outdoorowych i atrakcji dodatkowych

• zadaszonymi wiatami grillowymi 
• zewnętrznymi parkingami dla samochodów osobowych 

i autokarów, podziemnymi garażami, lądowiskiem dla 
helikopterów i stanowiskiem do ładowania pojazdów 
elektrycznych 

Teren zewnętrzny



Teren zewnętrzny



Wiaty grillowe 

Wiaty grillowe, zlokalizowane tuż przy świerkowym lesie, 
to nowość w ofercie resortu. Zadaszone wiaty z podestami 
scenicznymi i profesjonalnym zapleczem gastronomicznym 
mogą pomieścić do 300 osób.

Wiaty oferują:  
• paleniska i stanowiska grillowe
• podest z możliwością instalacji nagłośnienia i oświetlenia
• parkiet do tańca
• menu grillowe i biesiadne, dania serwowane z grilla, możliwość 

pieczenia kiełbasek



Wiaty grillowe – teren zewnętrzny



Wiaty grillowe – teren zewnętrzny



Wiaty grillowe – teren zewnętrzny



 Dalsze projekty spółki wiążą się przede wszystkim z 

Zakopanem i jego bezpośrednią okolicą, ale wychodzą też 

poza nie. 

 W jesieni 2017 roku ruszyła budowa Nosalowego Parku  –

nowego , luksusowego hotelu położonego w samym 

sercu Zakopanego w otoczeniu bukowego parku.

 Hotel z segmentu premium oferować będzie blisko 150 

pokoi, restauracje z karty i restaurację hotelową, basen, 

strefę SPA i Wellness oraz zaplecze konferencyjne 

Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park



Nosalowy Park - basen



Nosalowy Park - basen



Dziękujemy za uwagę 
i poświęcony czas

ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane
tel.: (+48) 18 20 22 400
faks: (+48) 18 20 11 401 

e-mail: konferencje@nosalowy-dwor.eu

mailto:konferencje@nosalowy-dwor.eu

	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Slajd numer 31
	Slajd numer 32
	Slajd numer 33
	Slajd numer 34
	Slajd numer 35
	Slajd numer 36
	Slajd numer 37
	Slajd numer 38
	Slajd numer 39
	Slajd numer 40
	Slajd numer 41
	Slajd numer 42
	Slajd numer 43
	Slajd numer 44
	Slajd numer 45
	Slajd numer 46
	Slajd numer 47
	Slajd numer 48
	Slajd numer 49
	Slajd numer 50
	Slajd numer 51
	Slajd numer 52
	Slajd numer 53
	Slajd numer 54
	Slajd numer 55
	Slajd numer 56
	Slajd numer 57
	Slajd numer 58
	Slajd numer 59
	Slajd numer 60
	Slajd numer 61
	Slajd numer 62
	Slajd numer 63
	Slajd numer 64
	Slajd numer 65
	Slajd numer 66
	Slajd numer 67
	Slajd numer 68
	Slajd numer 69
	Slajd numer 70
	Slajd numer 71
	Slajd numer 72
	Slajd numer 73
	Slajd numer 74
	Slajd numer 75
	Slajd numer 76
	Slajd numer 77
	Slajd numer 78
	Slajd numer 79
	Slajd numer 80
	Slajd numer 81
	Slajd numer 82
	Slajd numer 83
	Slajd numer 84
	Slajd numer 85

