
Oferta i wartości 
Hotele SPA Dr Irena Eris to jeden z filarów 
marki Dr Irena Eris, która niemal od 30 lat 
zajmuje się produkcją kosmetyków do pielę-
gnacji twarzy i ciała dostępnych już w 28 kra-
jach świata, a od 1995 r. rozwija sieć 
Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris. 
W 2001 r. do grupy dołączyło Centrum 
Naukowo-Badawcze, w którym prowadzone 
są badania i doświadczenia z zakresu kosmeto-
logii oraz wyjątkowe, w skali światowej  
w tej branży, badania metodą in vitro, in vivo 
oraz ex vivo.

Hotele SPA Dr Irena Eris wyróżnia wyjątkowe 
położenie w sąsiedztwie zieleni, lasów i łąk, 
z dala od zgiełku dużych miast, zapewniając 
gościom idealne warunki do wypoczynku 
i odnowy biologicznej. Pierwszy z nich – Hotel 
SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój jest położony 
w jednym z najbardziej znanych polskich 
uzdrowisk, w otoczeniu gór Beskidu 
Sądeckiego. Hotel posiada 60 luksusowych 
pokoi, suit i apartamentów, wszystkie z wido-

Dla gości przygotowano 88 komfortowych 
pokoi i apartamentów. Poza głównym  
budynkiem hotelowym na kompleks składają 
się – Dom Leśny z 9 pokojami dwuosobowymi, 
living roomem i salką konferencyjną oraz 

Siedliska – luksusowe wille z tarasami 
zaprojektowane specjalnie z myślą 

o pobytach rodzinnych, w gronie 
przyjaciół lub partnerów 
biznesowych. Pozostałe 
zabudowania – Rybakówka 
i Gospoda, pozwalają 
na organizowanie  
wydarzeń kulinarnych 
i integracyjnych.

Serce każdego z hoteli 
stanowi Kosmetyczny Instytut 

Dr Irena Eris składający się 
z nowocześnie wyposażonych 

gabinetów zabiegowych. Bogatą 
ofertę tworzą firmowe zabiegi pielęgna-

cyjne wykorzystujące innowacyjny sprzęt 
i zgodne ze światowymi trendami w kosmeto-

logii, zabiegi typu spa, a także z zakresu 
medycyny estetycznej wykonywane przez 
dermatologów oraz masaże – począwszy od 
klasycznych o działaniu relaksującym po 
orientalne, sięgające do źródeł.

Miejscem relaksu i czerpania przyjem-
ności z kąpieli jest Centrum SPA. 
W obu hotelach są to nowo-
czesne kompleksy, składa-
jące się z basenu, kilku 
jacuzzi, zespołu saun: 
suchej, łaźni, solankowej 
i ziołowej. O kondycję 
fizyczną i zgrabną 
sylwetkę można zadbać 
w studiu cardio, na 
siłowni lub w sali fitness, 
korzystając z zajęć organi-
zowanych przez instruktorów. 
Jeśli komuś mało by było 
rozrywek, może wypożyczyć też 
rower, bryczkę lub sanie, wybrać się na 
nordic walking czy na narty. 

Hotele SPA Dr Irena Eris są znane również 
z doskonałego jedzenia. Szefowie kuchni hołdują 
daniom zdrowym, lekkim i smacznym, wykorzy-
stując do ich przygotowania produkty świeże 
i naturalne, dostępne w sezonie oraz pochodzące 
od lokalnych producentów. Restauracja Szósty 
Zmysł w krynickim hotelu, jak i restauracje ze 
Wzgórz Dylewskich zdążyły zasłynąć ze wspania-
łej kuchni łączącej tradycję regionalną z nowocze-
snymi trendami kulinarnymi. Mieszcząca się 
w mazurskim hotelu Restauracja Romantyczna, 
jako pierwsza i jedyna w Polsce, otrzymała 
rekomendację Slow Food®. 

Innowacje i promocje
Zespół ekspertów z dziedziny kosmetologii, 
dermatologii i fizjoterapii we współpracy 
z Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris 
stworzył specjalną, autorską ofertę dla klientów 
Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris, również 
tych, które funkcjonują w Hotelach SPA Dr Irena 
Eris. W oparciu o nowatorskie zabiegi i wielolet-
nie doświadczenie w zakresie obsługi klienta 
powstały autorskie – pięcio- lub dziesięciodniowe 

– programy odnowy biologicznej dla kobiet, 
mężczyzn, przyszłych mam oraz dla odchudzają-
cych się, a także specjalne dla nowożeńców czy 
fanów jogi. Niezmiennie rekordy popularności 
biją weekendy SPA, które pozwalają w krótkim 

czasie zregenerować się i nabrać nowej 
energii do codziennych zmagań.  

Irena Eris, jako pierwsza wprowa-
dziła programy skomponowane 

specjalnie z myślą o mężczy-
znach, jako że ok. 35 procent 
klientów Kosmetycznych 
Instytutów w Hotelach SPA 
to właśnie panowie.

Osoby, które chcą zmienić 
nawyki żywieniowe i zadbać 

o zgrabną sylwetkę, mogą 
skorzystać z kompleksowego 

programu Dieta&Trening, 
opracowanego przez ekspertów, 

a dostępnego podczas weekendowego 
pobytu w hotelu. Po profesjonalnym badaniu 
i konsultacji u specjalistów zostają przygoto-
wane dieta i plan treningowy, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb klienta. Pod okiem 
osobistego trenera można rozpocząć pierwsze 
ćwiczenia, ucząc się, jak je prawidłowo 
wykonywać, aby zwiększyć efektywność.

W Hotelach SPA wszystkie osoby dbające 
o linię mogą zjeść posiłki opracowane przez 
dietetyków. Przygotowywane dania są nie tylko 
zdrowe, ale i smaczne, uwzględniając polskie 
tradycje kulinarne.

Kontekst rynkowy
Usługi typu wellness & SPA z roku na rok 
zyskują w Polsce coraz więcej wielbicieli. 
Bo jak tu nie kochać oazy ciszy i spokoju 
– chwil, w których zapominamy o codziennej 
pracy i oddajemy się w ręce profesjonalnych 
masażystów, kosmetyczek lub gdy „wskaku-
jemy” do relaksującego jacuzzi. SPA – z łaciń-
skiego „sanus per aquam”, czyli zdrowy przez 
wodę – nie tylko relaksuje, ale i leczy. Hotele 
SPA Dr Irena Eris stworzyły pakiety SPA 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
różnych grup klientów: indywidualnych, 

z rodziną czy biznesowych. Składają się one ze 
specjalnie dobranych zabiegów kosmetycznych, 
ćwiczeń fizycznych oraz zdrowych posiłków.

Kiedy Irena Eris zakładała hotel w Krynicy- 
-Zdroju 15 lat temu, był to wówczas pierwszy 
w Polsce tego typu obiekt z usługami SPA. 
Od tamtego czasu wiele się w naszym kraju 
zmieniło. Obiekty SPA rosną jak grzyby po 
deszczu lecz usługi w nich oferowane są 
jedynie uatrakcyjnieniem oferty noclegowej. 
To odróżnia je zdecydowanie od Hoteli SPA 
Dr Irena Eris, które zapewniają najwyższą 
jakość usług oraz kompleksową ofertę dosto-
sowaną do indywidualnych oczekiwań i potrzeb 
gości. Takie holistyczne podejście do klienta 
jest rzadkością na naszym rynku.

Osiągnięcia i perspektywy
Hotele SPA Dr Irena Eris jako jedyne hotele 
w Polsce otrzymały członkostwo 
Międzynarodowego Stowarzyszenia SPA 
– International SPA Association (ISPA). Są też 
jedynymi polskimi hotelami z najwyższym 
certyfikatem jakości – Premium Quality, 
przyznanym przez Deutscher Wellness 
Verband. Już niebawem sieć powiększy się 
o nowy Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy-
Zdroju, którego otwarcie zaplanowano na 
koniec 2014 r. W hotelu będzie 75 pokoi 
i apartamentów, nowoczesne Centrum SPA 
i Kosmetyczny Instytut z niezwykle bogatą 
ofertą nowoczesnych zabiegów.

Więcej informacji o marce Dr Irena Eris na stronie  
prezentującej historię sukcesu marki.

 � www.DrIrenaErisSpa.com
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kiem na malownicze zbocza Jaworzyny 
Krynickiej. Hotel, choć jest pionierem na rynku 
spa, funkcjonuje z duchem czasu i stale 
pozostaje liderem najwyższego standardu 
usług. W ciągu ostatnich dwóch lat prze-
szedł gruntowną modernizację, 
stając się najnowocześniejszym 
obiektem w Krynicy-Zdroju, 
o niepowtarzalnym, 
butikowym wystroju.

Zdobyte doświadcze-
nie w prowadzeniu 
krynickiego obiektu 
wykorzystano przy 
realizacji drugiego 
hotelu, który otwarto na 
mało znanych turystycznie 
Mazurach Zachodnich. 
Lokalizacją dla niego stał się 
Park Krajobrazowy Wzgórz 
Dylewskich, jedna z najwyżej położo-
nych miejscowości polskich pojezierzy 
– Wysoka Wieś w gminie Ostróda. 

Hotele SPA Dr Irena Eris to obiekty prekursorskie, wyznaczające nowe trendy na polskim 
rynku spa. Słyną z holistycznego podejścia do piękna, z najwyższej jakości usług oraz 
bogatej oferty spa i wellness. Dzisiaj są już synonimem luksusowego wypoczynku i odnowy 
biologicznej. Hotele SPA Dr Irena Eris mogą się poszczycić pokaźną kolekcją nagród 
oraz licznym gronem stałych wielbicieli z Polski i zagranicy. 
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To, czego  
nie wiedziałeś

Hotel SPA Dr Irena Eris 
Wzgórza Dylewskie 

jest gospodarzem cyklu 
turniejów golfa dla kobiet 

– Dr Irena Eris Ladies Golf Cup.

Oba hotele mają w ofercie 
specjalne pakiety SPA wyłącznie 

dla mężczyzn oraz posiadają 
własną kolekcję odzieży 

SPA & Wellness.

To, czego  
nie wiedziałeś

W hotelu „Wzgórza 
Dylewskie” mieści się 

restauracja „Romantyczna” 
– jedyna w Polsce rekomendowana 

przez Slow Food Polska.

Hotel SPA Dr Irena Eris  
Krynica Zdrój jest pierwszym 

hotelem, który zaoferował 
usługi SPA na rynku 

hotelarskim.

Historia marki
 � 1997: otwarcie Hotelu SPA Dr Irena Eris 
Krynica Zdrój

 � 2006: otwarcie Hotelu SPA Dr Irena Eris 
Wzgórza Dylewskie

 � 2006: otrzymanie certyfikatów ISPA 
– International SPA Association

 � 2006: restauracja Romantyczna  
w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza  
Dylewskie otrzymuje – jako pierwsza  
i na razie jedyna restauracja w Polsce 
– rekomendację Slow Food Polska

 � 2008: Hotele SPA Dr Irena Eris  
otrzymują najwyższy certyfikat jakości 
– Premium Quality od niezależnego  
Niemieckiego Stowarzyszenia Wellness, 
jako pierwsze polskie hotele

 � 2012: rozpoczęcie nowej inwestycji 
hotelowej w Polanicy-Zdroju


