




WYJĄTKOWA SALA WESELNA 
W SZCZAWNICY

Miejsce celebracji wyjątkowych wesel, gdzie wyśmienita kuchnia zachwyca, 
nowoczesny design urzeka, a tradycja regionu wciąż jest żywa.

Powiedz  nam  tak…



Organizacja ślubu i wesela wśród górskiej natury 
łączy się z urokliwymi pejzażami, bliskością nie-
powtarzalnej przyrody oraz poznaniem lokalnej 
tradycji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić 
Państwa oczekiwania na każdym etapie przy-
gotowań. Za doskonałą jakość i standard ob-
sługi odpowiada doświadczona i dedykowana 

Tworzymy wyjątkowe miejsce, które gwarantuje piękne wspomnienia.  
Zaufaj nam, a sprawimy, aby ten dzień był idealny!

Spełniamy marzenia, które stają  
się niezwykłymi wspomnieniami. 

Państwu Wedding Manager, która zadba o naj-
drobniejszy szczegół  przyjęcia. To dzięki niej or-
ganizacja ślubu i wesela staje się czystą przyjem-
nością, a samo wydarzenie będzie z pewnością 
wyjątkowe, oryginalne i niezapomniane!

Organizujemy duże i luksusowe wesela, ale rów-
nież te mniejsze i bardziej kameralne. 

Jesteśmy dalecy od rutyny i schematów, za to 
otwarci na realizację najróżniejszych scenariuszy 
ślubów i wesel.

Powiedz  nam  tak…



Wszystkie obiekty należące do Resortu za-
chwycają współczesnym designem i innowa-
cyjnymi rozwiązaniami, które sprawdzą się 
zarówno przy organizacji małych przyjęć jak 
i wystawnych wesel.

Szczawnica Park Resort & Spa **** to wyjąt-
kowy kompleks, w którego skład wchodzą 
trzy obiekty: luksusowy Hotel Szczawnica 
Park ****, apartamenty premium Szczawnica 
Park Residence oraz nowoczesne i komfor-
towe apartamenty Willa Park.

W Hotelu Szczawnica Park ****, znajduje się 
110 pokoi z wygodnymi łóżkami oraz pomoc-
nym wyposażeniem, a dodatkowo każdy 
pokój jest również klimatyzowany i posiada 
indywidualny system zarządzania tempera-
turą. Większość z nich posiada balkon, wyj-
ście na taras lub ogród, z których rozciąga 
się piękny widok na dolinę Grajcarka. 

W budynku Residence znajduje się 27 prze-
stronnych apartamentów, basen z ultra czy-
stą wodą oczyszczaną najnowocześniejszą 
technologią OSPA i jacuzzi usytułowane na 
kameralnych tarasach widokowych luksuso-
wych pokoi. Na terenie ogrodów Residen-
ce do dyspozycji oddajemy awangardowo 
przygotowaną strefę relaksacyjno – wypo-
czynkową oraz przestronną altanę Prosecco 
& Wine Bar.  

W Willa Park udostępniamy naszym Go-
ściom 9 apartamentów 2-4 osobowych 
o wysokim standardzie. W każdym z nich 
znajduje się balkon, skąd możemy podziwiać 
Pieniny bądź Park Dolny.

Szczawnica otoczona górami jest miastem 
uzdrowiskowym znajdującym się w południo-
wej części Polski. Jest to wyjątkowe miejsce, 
gdzie możemy docenić pienińską naturę i re-
laksować się w spokojnym, górskim klimacie. 
Lokalni Górale znani są w całej Polsce, a rów-
nież na świecie. Ich barwna kultura przyciąga 
turystów, a tradycyjna kuchnia zachwyca.

Nowoczesny kompleks hotelowy Szczawnica Park Re-
sort & Spa **** wraz z Salą bankietową Residence po-
łożony jest w samym centrum Szczawnicy w bezpo-
średnim sąsiedztwie promenady spacerowej oraz Mostu 
Zakochanych nad górskim potokiem Grajcarek w otulinie 
Pienińskiego Parku Narodowego. 

Stąd możemy podziwiać niepowtarzalne widoki pasm 
górskich Małych Pienin oraz zachwycić się lokalną kuch-
nią. Jest to idealne miejsce do odpoczynku od wielko-
miejskiego zgiełku, a bliskość pienińskiej przyrody za-
pewnia wyciszenie i relaks.



SPA & WELLNESS

Za relaks odpowiada Mikroklimat  
SPA & Wellness, gdzie znajduje się basen 
wewnętrzny, jacuzzi i kompleks saun. 

Zregenerujesz tu również swoje siły wital-
ne poddając się wyszukanym masażom 
czy egzotycznym rytuałom. Całe spektrum 
możliwości sprawia, że bez wątpienia każdy 
znajdzie tu coś dla siebie dzięki naszym wy-
kwalifikowanym terapeutom i kosmetologom.

W trosce o urodę sięgnij po zabiegi kosme-
tyczne wykonywane wegańskimi kosme-
tykami pochodzącymi od jednego z najlep-
szych producentów. 

Wnętrza gabinetów stworzone są z myślą 
o slow life i pozwalają na maksymalne wyci-
szenie.

Wykorzystujemy w naszych zabiegach rów-
nież nowoczesną technologię łącząc wysokiej 
klasy kosmetyki z najlepszymi urządzeniami.



SALA TRZY KORONY

Sala Trzy Korony znajduje się w budynku Hotelu 
Szczawnica Park Resort & Spa ****. Powierzch-
nia Trzech Koron wynosi 128 m² i pomieści  
do 120 osób. 

Innowacyjny system przesuwnych ścian modu-
łowych stwarza możliwość połączenia sali Trzy 
Korony z restauracją hotelową - Kwiat Paproci. 
Wtedy uzyskujemy salę o powierzchni 350 m², 
która pomieści do 250 osób w układzie bankie-
towym, z zachowaniem miejsca do tańczenia.

Sale

Wyjątkowe wnętrze to połączenie nowocze-
snego designu z elementami wystroju nawiązu-
jącego do tradycji. Lokalny klimat podkreślony 
jest fototapetami pienińskiego krajobrazu oraz 
rzeźbionymi akcentami dębowymi w aranżacji 
sufitu. 

Drewniane wykończenia przestrzeni, masywne 
kotary w przeszklonej części sali oraz odpo-
wiednio dobrane oświetlenie sprawiają, że sala 
jest zarówno przytulna jak i elegancka.Powiedz  nam  tak…



BIAŁA WODA MUSIC BAR

Biała Woda Music Bar to wyjątkowe miejsce 
znajdujące się w budynku Willi Park, które ideal-
nie wpasuje się w klimat poprawin bądź wieczo-
ru panieńskiego czy kawalerskiego!

SALA BANKIETOWA RESIDENCE

Sala bankietowa Residence posiada 400 m² powierzchni 
i umieszczona jest w budynku Szczawnica Park Residence. 
Pomieści ona do 300 osób w układzie bankietowym z za-
chowaniem miejsca do tańczenia. 

Sale zaprojektowane są w układzie modułowym, co daje 
możliwość podziału na 5 osobnych sal, każda o powierzchni 
około 80 m² ( 80, 160, 240, 400 m² – do wyboru).

Przestronna sala z dużymi przeszkleniami okiennymi, wzbo-
gacona została o nowoczesny sufit z oryginalną instalacją 

oświetleniową opartą głównie na rozwiąza-
niach LED. Dodatkowo wokół sali znajduje 
się korytarz oraz zaplecze techniczne o łącz-
nej powierzchni ponad 200 m².

Wnętrze nabiera wyjątkowego charakteru 
poprzez wykończenia przestrzeni zarówno 
drewnem o ciepłej barwie jak również luksu-
sowym kamieniem sprowadzonym z Patago-
nii na indywidualne zamówienie, którego do-
datkowe piękno wydobywa podświetlenie.

Wnętrze to połączenie dwóch stylów, które tworzą kli-
mat sali. Zobaczymy tu nowoczesną elegancję, która 
przeplata się wraz z elementami inspirowanymi lokalną 
kulturą jak regionalne zdobienia w drewnie.

Barmani zadbają o pyszne napoje, a lokalny DJ o najlep-
szą zabawę!



Tak... 
CEREMONIE 
PLENEROWE

Jesteśmy przygotowani, abyście mogli 
w pięknych okolicznościach przyrody, w każ-
dą porę roku, zawrzeć ślub cywilny bądź hu-
manistyczny.

Świeże powietrze, zapierające dech w pier-
siach widoki i ten niezwykły klimat! Malow-
niczy krajobraz Małych Pienin to doskonałe 
tło organizacji ślubów plenerowych wiosną, 
latem, jesienią i zimą.

Lokalne atrakcje oraz okoliczna natura za-
chwyci wszystkich Gości i sprawi, że klimat we-
selny będzie zdecydowanie niepowtarzalny!

o każdej porze roku



NOCLEGI

Huczne wesele i odpoczynek blisko natury..
Tak to da się połączyć!

W każdym z naszych pokoi odnajdziesz wy-
jątkowy klimat pienińskiej natury połączony 
z luksusowym i nowoczesnym stylem. W za-
leżności od potrzeb udostępniamy naszym 
Gościom pokoje podstawowe jedno bądź 
dwuosobowe ale również eleganckie i kom-
fortowe apartamenty rozbudowane o dodat-
kowe miejsca do spania, aneks kuchenny czy 
antresolę. Z balkonów rozpościera się nieza-
pomniany widok gór bądź Parku Dolnego. 

Hotel poprzez szereg udogodnień, w tym 
zabiegi relaksacyjne i rekreację, gwarantuje 
udany wypoczynek. 

Apartament, znajdujący się w Resorcie, 
z przestronnym tarasem i prywatnym jacuzzi, 
dla Pary Młodej w dniu wesela udostępniany 
jest w cenie wydarzenia.

Tak... 

zostajemy na dłużej



Zostają one starannie przygotowane przez ze-
spół wykwalifikowanych kucharzy. Nad wszyst-
kim czuwa oczywiście niepowtarzalny Szef 
Kuchni, który wraz z hotelową restauracją Kwiat 
Paproci został uhonorowany wpisem do Żółte-
go Przewodnika Gault & Millau Polska 2020 – 
przewodnika, który tworzy kulinarną mapę naj-
lepszych restauracji. 

Regionalna kuchnia góralska znana jest nie tyl-
ko w całej Polsce ale również poza jej granica-
mi. Nasz Szef Kuchni łączy tradycyjne receptury 
i regionalne produkty z nowoczesnym stylem 
gotowania. 

W naszej kuchni wykorzystuje się najnowsze techniki, 
które pozwalają wydobyć to co najlepsze w pienińskich 
smakach.

Kulinarne kreacje potraw zaskakują wyglądem, oryginal-
nym połączeniem i przede wszystkim niebywałym sma-
kiem, przez co jedzenie staje się wyjątkowym doświad-
czeniem. 

Nasi cukiernicy posiadają niepowtarzalne doświadczenie, 
dzięki któremu tworzymy przepyszne i piękne desery 
oraz wyroby cukiernicze. W ten sposób przygotowujemy 
Candy Bary dopasowane do wesel w każdym stylu. Bez 
znaczenia, czy będzie to klimat boho, nowoczesny czy 
tradycyjny.

Menu

Organizacja tak wyjątkowego wydarzenia wiąże się również 
z opracowaniem unikatowych dań weselnych. 



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy na spotkanie.

Zaprezentujemy obiekty, odpowiemy na pytania i omówimy 
szczegóły organizacji Państwa wesela.

Szczawnica Park Resort & Spa ****

ul. Główna 25

34-460 Szczawnica, Polska

+48 883 044 119

wesela@szczawnica-park.pl

www.szczawnica-park.pl




