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OTOCZONY GÓRSKĄ PRZYRODĄ I PIĘKNYMI PODHALAŃSKIMI KRAJOBRAZAMI
LUKSUSOWY HOTEL NA MALOWNICZEJ POLANIE SZYMOSZKOWEJ TO DOSKONAŁE

MIEJSCE NIE TYLKO NA WYPOCZYNEK, ALE TEŻ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ,
KONGRESÓW I INNYCH WYDARZEŃ BIZNESOWYCH.

HOTEL MERCURE
KASPROWY ZAKOPANE

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane jest
jednym z architektonicznych symboli stoli-
cy Podhala. W ostatnich latach ten luksuso-
wy obiekt, cieszący się popularnością
zarówno wśród turystów, jak i firm organi-
zujących eventy zmienił się nie do pozna-
nia. Pięknie zaaranżowane przestrzenie
z elementami stylu zakopiańskiego zostały
ozdobione przez lokalnych mistrzów dłuta,
pędzla, haftu i młota, dzięki czemu wnętrza
hotelu nabrały zupełnie nowego charakte-
ru. Do dyspozycji gości oddano 288 kom-
fortowych, przytulnych pokoi o różnym
standardzie oraz nowoczesne centrum kon-
ferencyjne, mogące pomieścić blisko 1,2 tys.
osób. Z hotelowych okien roztacza się spek-
takularny widok na panoramę Tatr lub zie-
lone zbocza Gubałówki, na których w lecie
pasą się owce, a zimą szusują miłośnicy bia-
łego szaleństwa. Widok na majestatyczne gó-

ry towarzyszy również gościom wypoczywa-
jącym w nowej strefie Spa & Wellness.

EVENTY W GÓRSKIEJ
SCENERII

Mercure Kasprowy Zakopane to doskona-
ła kuchnia, wielofunkcyjne sale konferencyj-

ne, rozległa przestrzeń wystawiennicza, sale
restauracyjne i bankietowe oraz komforto-
we zaplecze techniczne. Ogromny teren zie-
lony daje też spore możliwości w zakresie
organizacji imprez outdoorowych i team
buildingowych. Doświadczony zespół po-
może w przygotowaniu każdego wydarzenia:

RELAKS Z WIDOKIEM
NA TATRY
W grudniu 2018 r. w hotelu Mercure Kasprowy
Zakopane otwarto nowe, luksusowe centrum
SPA & Wellness. Dzięki przeszklonej ścianie wypo-
czywający w nim goście mogą cieszyć się widokiem
na piękną, tatrzańską panoramę. Centrum tworzą
dwie przestrzenie: Strefa Aqua z basenem termal-
nym i designerskim barem tuż nad taflą wody oraz
luksusowa Strefa Relaksu z prywatnymi lożami.

Znajduje się w niej m.in. saunarium, tężnia solna i lodospad. Nowością są tepidarium i caldarium, czyli
sprzyjające odpoczynkowi pomieszczenia ze stosunkowo niską wilgotnością powietrza i temperaturą
zbliżoną do ludzkiego ciała. Całość uzupełnia strefa SPA z bogatą ofertą autorskich masaży i rytuałów.
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Ba za ho te lo wa w Za ko pa nem się roz wi ja.
Czym Pań stwa ho tel chce się wy róż nić spo -
śród in nych obiek tów w tym mie ście? 
Lo ka li za cja, ofer ta i wi dok – te ele men ty od lat
po zy cjo nu ją Ho tel Mer cu re Ka spro wy ja ko 
je den z naj lep szych ho te li w pol skich gó rach.
Je ste śmy je dy nym ho te lem w Za ko pa nem,
pod któ re go drzwia mi moż na przy piąć nar ty
i… ru szyć na stok. Na szą du mą jest no wo cze -
sne i naj więk sze na Pod ha lu ho te lo we cen trum
re kre acji i spa, któ re po zwa la na od po czy nek
po ca łym dniu szko leń czy gór skiej wy pra wie.
Wresz cie, tyl ko nasz ho tel mo że po chwa lić
się pa no ra mą ca łych Tatr, któ rą moż na po dzi -
wiać z po koi, re stau ra cji, lob by, prze stron ne go
ta ra su, a na wet z ba se nu.

W ja ki spo sób prze ko nu ją Pań stwo klien -
tów z bran ży MI CE do wy bra nia Mer cu re
Ka spro wy Za ko pa ne?
Na szą naj więk szą du mą są pra cow ni cy. Klien ci
czę sto pod kre śla ją, że gdy wi dzą te sa me twa rze
wśród per so ne lu, czu ją się jak by wra ca li do do -
mu. Każ de zle ce nie trak tu je my kom plek so wo.
Na szych 13 sal kon fe ren cyj nych – więk szość
z do stę pem do świa tła dzien ne go i z wi do kiem
na Ta try – mo że po mie ścić po nad 1,2 tys. osób.
Naj więk sza sa la re stau ra cyj na umoż li wia or ga -
ni za cję ban kie tów na ok. ty siąc go ści. Do te go
ta ras, na któ rym w cie płe dni wy bor nie sma ku -
je ka wa, np. pod czas prze rswwy w ob ra dach.
Du żą za le tą jest też ogrom ny te ren ze wnętrz -
ny, gdzie or ga ni zu je my atrak cje na świe żym po -
wie trzu, rów nież dla klien tów gru po wych. Nie

bra ku je u nas miejsc par kin go wych, a jest to bo -
lącz ka wie lu ho te li w Za ko pa nem. Po sia da my
po za tym ele ganc ką re stau ra cję Gó ral ska Tra dy -
cja i de si gner ski bar na Kru pów kach, a w Kra ko -
wie Ba chle da Lu xu ry Ho tel MGal le ry By So fi tel.
Pod ko niec ro ku otwie ra my jesz cze je den ho tel
w cen trum Za ko pa ne go. 

Oprócz pra cy ja ko dy rek tor biu ra sprze -
da ży w ho te lu Mer cu re Ka spro wy Za ko pa -
ne peł ni Pa ni rów nież funk cję dy rek to ra
biu ra kon gre so we go w Ba chle da Kon gre sy
Even ty. Ja kie go ty pu wy da rze nia or ga ni zu -
je cie?
Uwa gę sku pia my głów nie na kon gre sach i kon -
fe ren cjach me dycz nych or ga ni zo wa nych we
współ pra cy z to wa rzy stwa mi me dycz ny mi.
Mo że my po chwa lić się tak że au tor ski mi pro jek -
ta mi, nad któ ry mi pa tro nat na uko wy obej mu ją
wy bit ni eks per ci w da nej dzie dzi nie. Na si klien -
ci pod kre śla ją, że wy róż nia nas dba łość o szcze -
gó ły, in dy wi du al ne po dej ście do uczest ni ków,
go ści spe cjal nych i wy kła dow ców. Sta ra my się
prze wi dy wać, ana li zo wać, wy cią gać wnio ski
z po przed nich re ali za cji. Wszyst ko po to, by dać
na szym zle ce nio daw com po czu cie bez pie czeń -
stwa i pe łen kom fort współ pra cy.

W ja kich lo ka li za cjach od by wa ją się re ali -
zo wa ne przez Ba chle da Kon gre sy Even ty
wy da rze nia? Co o tym de cy du je?
Z re gu ły są to du że mia sta z od po wied nią in -
fra struk tu rą kon fe ren cyj no -wy sta wien ni czą,
ho te lo wą i ko mu ni ka cyj ną. Szu ka my też nie tu -

zin ko wych miejsc, wy róż nia ją cych się cie ka wą
lo ka li za cją i wnę trza mi. Naj więk szą przy jem -
ność spra wia nam jed nak re ali za cja pro jek tów
w na szych ho te lach, wśród za ufa nych we -
wnętrz nych pod wy ko naw ców.

Wkrót ce or ga ni zu ją Pań stwo kon gres
me dycz ny, w któ rym weź mie udział aż
2 tys. de le ga tów. Z ja ki mi wy zwa nia mi wią -
że się re ali za cja tak du że go wy da rze nia?
Tak, w ma ju po raz dru gi re ali zu je my kon gres
na po nad 2 tys. osób w Lu bli nie. W ze szłym ro ku
to pre sti żo we wy da rze nie od by wa ło się w Ka to -
wi cach, a w 2020 r. za go ści w Ło dzi. To bar dzo
zło żo ny pro jekt, cha rak te ry zu ją cy się mno go ścią
róż no rod nych ele men tów, któ re trze ba po łą czyć
w jed ną spój ną i pro fe sjo nal ną ca łość. Do na szych
za dań na le ży m.in. aran ża cja i od po wied nie przy -
go to wa nie cen trum kon gre so we go, na gło śnie nie,
oświe tle nie i ca te ring, za bez pie cze nie i ob słu ga
re zer wa cji ho te li dla wszyst kich uczest ni ków
(w tym ro ku jest to bli sko 20 róż nych obiek tów),
trans fe ry in dy wi du al ne i gru po we, pro jekt wy sta -
wy i ob słu ga wy staw ców, pro jekt i ad mi ni stra cja
stro ny www, sys te mów re je stra cji i zgła sza nia
prac na uko wych, pro jekt, skład i druk ma te ria -
łów kon fe ren cyj nych, ob słu ga go ści spe cjal nych
i wy kła dow ców, ob słu ga mar ke tin go wa, po zy ski -
wa nie pa tro nów me dial nych i ho no ro wych. Nie
by ło by to moż li we bez świet ne go ze spo łu – naj -
lep sze go, ja ki mo głam so bie wy ma rzyć.

Kontakt: bchowaniec@grupabachleda.pl
Tel.: 882-830-792

NASZĄ NAJWIĘKSZĄ 
DUMĄ SĄ
PRACOWNICY
Dobra lokalizacja i komfortowe sale konferencyjne to nie jedyne cechy, które
sprawiają, że hotel jest popularny wśród organizatorów eventów. Równie ważny 
jest zespół pracowników – uważa Bożena Chowaniec, dyrektor biura sprzedaży 
w Mercure Kasprowy Zakopane.Fo
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od du żych kon gre sów, po przez ory gi nal ne
in te gra cje, aż po ka me ral ne szko le nia czy
warsz ta ty. Dział de dy ko wa ny ob słu dze cza -
su wol ne go – Ba chle da Kon gre sy Even ty,
zaj mie się kom plek so wą or ga ni za cją atrak cji
do dat ko wych. Kre atyw ność, kom pe ten cje,
wie dza oraz umie jęt no ści na by wa ne przez
la ta spra wia ją, że każ dy pro gram jest oso bli -
wym i nie po wta rzal nym prze ży ciem. Opie -
kun wy da rze nia z peł nym za an ga żo wa niem
i na le ży tą dba ło ścią o szcze gó ły ko or dy nu je
pra wi dło wy prze bieg im pre zy, po zwa la jąc
za rów no zle ce nio daw com, jak i za pro szo -
nym go ściom w peł ni ko rzy stać z za pla no -
wa nych atrak cji.

SA LE NA RÓŻ NE 
WY DA RZE NIA

Obiekt dys po nu je roz bu do wa nym za ple -
czem kon fe ren cyj nym. Je go fun da men tem
są prze stron ne i ele ganc kie sa le z du ży mi
okna mi, z któ rych roz cią ga się wi dok na Ta -
try. Ta spek ta ku lar na sce ne ria spra wia, że
wy da rze nia, któ re od by wa ją się w tym miej -
scu, na bie ra ją wy jąt ko we go cha rak te ru.
Na po zio mie -1 po ło żo ne są dwie du że sa le,
w tym Ta try – naj więk sza sa la kon fe ren cyj -
na ho te lu o po wierzch ni 430 mkw. i wy so ko -
ści 3,3 m. Wraz z foy er mo że ona po mie ścić
na wet 550 osób w usta wie niu te atral nym

i 250 w usta wie niu ban kie to wym. Sa la Ta try
przy sto so wa na jest do or ga ni za cji du żych
wy da rzeń, któ re wy ma ga ją od po wied niej
prze strze ni. Od by wa ją się w niej tak że ele -
ganc kie ban kie ty. Dzię ki mo du ło wej kon -
struk cji moż na ją po dzie lić na dwie lub trzy
mniej sze czę ści. Na uwa gę za słu gu je też
m.in. znaj du ją ca się nie opo dal sa la Or nak
oraz po ło żo na na par te rze sa la Ry sy, po sia -
da ją ca bez po śred nie przej ście do re stau ra cji
Grand Ka spro wy oraz wyj ście na ta ras.
Łącz nie obiekt po sia da 13 róż nej wiel ko ści
sal, mo gą cych go ścić za rów no ma łe, jak i du -
że even ty. 

ME NU BAN KIE TO WE
Ho tel Mer cu re Ka spro wy sły nie z do sko -

na łej kuch ni, łą czą cej re gio nal ne pro duk ty
z wy szu ka ny mi da nia mi z ca łe go świa ta.
Za każ dym ra zem wspól nie z sze fem kuch -
ni przy go to wa ne jest de dy ko wa ne me nu
ban kie to we, do pa so wa ne do cha rak te ru
ma ją ce go się od być wy da rze nia. War to tak -
że wspo mnieć o licz nych moż li wo ściach
atrak cyj ne go spę dza nia cza su wol ne go.
Obiekt, ja ko je dy ny w Za ko pa nem, znaj du -
je się w bez po śred nim są siedz twie se zo no -
we go ką pie li ska geo ter mal ne go i sta cji
nar ciar skiej, któ ra ofe ru je ca ło rocz ne prze -
jaz dy wi do ko we. ŁK
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PARAMETRY PRZESTRZENI
KONFERENCYJNO-
-EVENTOWYCH

� SALA
TATRY + FOYER – powierzchnia 430 mkw.;
wysokość 3,3 m; pojemność: 550 osób 
ust. teatralne 

TATRY A+B+C – powierzchnia 330 mkw.;
wysokość 3,3 m; pojemność: 400 osób 
ust. teatralne

TATRY A+B – powierzchnia 208 mkw.;
wysokość 3,3 m; pojemność: 250 osób 
ust. teatralne

TATRY B+C – powierzchnia 208 mkw.;
wysokość 3,3 m; pojemność: 250 osób 
ust. teatralne

TATRY A – powierzchnia 105 mkw.;
wysokość 3,3 m; pojemność: 120 osób 
ust. teatralne

TATRY B – powierzchnia 105 mkw.;
wysokość 3,3 m; pojemność: 120 osób 
ust. teatralne

TATRY C – powierzchnia 105 mkw.;
wysokość 2,8 m; pojemność: 120 osób 
ust. teatralne

ORNAK – powierzchnia 215 mkw.; wysokość
2,8 m; pojemność: 130 osób ust. teatralne

KROKUS – powierzchnia 210 mkw.;
wysokość 3 m; pojemność: 100 osób 
ust. teatralne

RYSY A+B – powierzchnia 180 mkw.;
wysokość 3 m; pojemność: 190 osób 
ust. teatralne

RYSY A – powierzchnia 100 mkw.; wysokość
3 m; pojemność: 100 osób ust. teatralne

RYSY B – powierzchnia 80 mkw.; wysokość 
3 m; pojemność: 90 osób ust. teatralne

ZAWRAT – powierzchnia 56 mkw.; wysokość
3,3 m; pojemność: 50 osób ust. teatralne

GIEWONT – powierzchnia 52 mkw.;
wysokość 3 m; pojemność: 50 osób 
ust. teatralne

WIELKA KROKIEW – powierzchnia 46
mkw.; wysokość 3 m; pojemność: 40 osób 
ust. teatralne

MORSKIE OKO – powierzchnia 43 mkw.;
wysokość 3 m; pojemność: 40 osób 
ust. teatralne

MAŁA KROKIEW – powierzchnia 23 mkw.;
wysokość 3 m; pojemność: 10 osób ust.
teatralne

CZARNY STAW – powierzchnia 20 mkw.;
wysokość 3 m; pojemność: 10 osób ust.
teatralne

RESTAURACJA ZAKOPANE –
powierzchnia 702 mkw.; wysokość 2,8 m;
pojemność: 400 osób ust. bankietowe
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