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Informacja prasowa  

 

Luksusowa inwestycja JW. Construction w Krynicy-Zdroju 

Hotel Czarny Potok Resort&SPA  już otwarty 

 

 

Zlokalizowany w Krynicy-Zdroju Czarny Potok Resort & Spa, nowa inwestycja spółki J.W. 

Construction Holding S.A., przyjmuje pierwszych gości. Luksusowy kompleks, mieści w 

sobie 4-gwiazdkowy hotel, 5 gwiazdkowe SPA oraz nowoczesne centrum konferencyjne. 

To największy tego typu obiekt w regionie. W przyszłości zostanie połączony wyciągiem 

krzesełkowym z kompleksem narciarskim na Jaworzynie Krynickiej. 

 

 

- Czarny Potok Resort & SPA wyróżnia nie tylko największe 

zaplecze konferencyjne, ale również inteligentny system 

zarządzania Building Management System. Hotel zostanie 

połączony wyciągiem krzesełkowym z kompleksem narciarskim na 

Jaworzynie Krynickiej.  Chcemy by w przyszłości na wzór 

podobnych hoteli w Austrii organizowano w nim zgrupowania 

sportowe. Planujemy dalszą rozbudowę rekreacyjnej części hotelu 

m.in. o amfiteatr oraz korty tenisowe – mówi Józef Wojciechowski, 

Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.   

 

Oferta hotelowa to aż 231 pokoi, z czego czterdzieści dwa to pokoje 

kategorii Junior Suits o podwyższonym standardzie oraz dwa 

luksusowe apartamenty prezydenckie. Dla komfortu poruszania się 

po obiekcie zastosowano system szklanych korytarzy łączących ze 

sobą budynki. Na terenie obiektu działają trzy restauracje.    

 

 

– Czarny Potok to także idealne miejsce pobytu dla klientów biznesowych. Mamy zaplecze do obsługi 

prestiżowych imprez, wydarzeń specjalnych, organizacji bankietów czy konferencji. Byliśmy partnerem 

tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wszystkie pokoje były zajęte przez gości tego 

eventu. Odbyła się tu również gala wydawnictwa Bloomberg, na którą przybyło 500 osób - dodaje 

Dorota Kubiaczyk, Dyrektor Hotelu Czarny Potok Resort & SPA 

 

*** 

J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim  

w Warszawie, ale także w Katowicach, Łodzi i Gdyni oraz za granicą. Spółka jest liderem na stołecznym rynku 

mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 roku. J.W Construction jako pierwsza firma deweloperska  

w Polsce otrzymała certyfikat ISO 9001:2001. W 2010 roku uznano spółkę za jedną z najlepiej zarządzanych firm, 

przyznając J.W. Construction Holding S.A. złote godło w kategorii „QI order – zarządzanie najwyższej jakości”.  

 
Na 3,17 hektarach powstało 

12 budynków, które swoją 

architekturą i zastosowaniem 

materiałów, takich jak drewno 

czy kamień, wtapiają się w 

lokalny krajobraz. 

Powierzchnia użytkowa - 

13 142 mkw., balkony i tarasy 

-  1269 mkw. Część 

konferencyjna mieści się na 

dwóch poziomach budynku A. 

Modułowe sale o łącznej 

powierzchni 500 m kw. mogą 

przyjąć nawet 500 osób. 
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W tym samym roku spółka zwyciężyła w największym w Polsce programie konsumenckim „Laur Klienta”. W 

ramach tego wyróżnienia w roku 2011 J.W. Construction Holding S.A. została odznaczona tytułem „Top Marka 

2011”. Firma, prócz realizowania projektów deweloperskich, zajmuje się także działalnością budowlaną, będąc 

generalnym wykonawcą większości inwestycji. J.W. Construction jest właścicielem i operatorem sieci Hoteli 500,  

na którą składają się 4 hotele w: Zegrzu, Strykowie, Tarnowie Podgórnym oraz w Cieszynie. 4 czerwca 2007 roku 

Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
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