
OFERTA DLA SZKÓŁ 

Z myślą o uczniach stworzyliśmy specjalną ofertę, która obejmuje wszystko to, 
co potrzebne jest do przeprowadzenia udanego wyjazdu szkolnego w góry. 

Crosna Spa zapewnia komfortowe warunki dla nauki i wypoczynku, posiadamy 
pomieszczenia idealne do interaktywnych zajęć grupowych, a przy współpracy  
z lokalnymi ośrodkami sportowymi oferujemy dostęp do boisk i sal gimnastycznych. 

Rożnorodność atrakcji naszego regionu zapewnia wiele możliwości na ciekawe 
spędzanie wolnego czasu. Crosna znajduje się w otulinie Pienińskiego Parku 
Narodowego, a w najbliższej okolicy znajdują sie bardzo interesujące obiekty 
zabytkowe (ruiny zamku Pienińskiego, Czorsztyńskiego i ciekawy do zwiedzenia 
Zamek Niedzicki). 

PAKIET OBEJMUJE: 

 Pobyty 7-14 dni z wyżywieniem
 Grupy 20-50 osób, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych

 Wyżywienie — śniadania, obiady, kolacje wg specjalnie ustalonego menu
 W obiekcie w cenie pobytu

- basen z hydromasażem i przeciwprądem oraz jacuzzi 
- pomieszczenia do zajęć grupowych  

USŁUGI DODATKOWE: 

 Grillowanie przy muzyce górali pienińskich
(pieczeniem barana, steaków, kiełbasek, itd.)

 Wynajem urządzeń audio wizualnych (projektor, nagłośnienie, mikrofony)

 Wynajem sauny fińskiej 5-osobowej
 Transport do pobliskich ośrodków sportowych oraz atrakcji turystycznych
 Ubezpieczenia grupowe

 Wycieczki z przewodnikiem
 We współpracy z lokalnymi szkołami i ośrodkami sportowymi oferujemy

dostęp do:
- Stadionu piłki nożnej  o wymiarach 100m x 64m  
- Sali gimnastycznej o wymiarach 38m x 18m  
- Boiska sportowego Orlik o wymiarach 26m x 56m ze sztuczną trawą 
- Boiska sportowego Orlik o wymiarach 19m x 32m nawierzchnia poliuretanowa 

Cena do indywidualnego uzgodnienia w zależności od wielkości grupy, 
długości pobytu i usług dodatkowych. 

Crosna Spa 

Crosna Spa - basen i jacuzzi 

Pieniński Park Narodowy 

Stadion piłki nożnej (1.5km) 

Jezioro Czorsztyńskie (12km) 

Sala gimnastyczna (1.5km) 

Tor wodny Wietrznica (13km) 

PKL Palenica (6km) 

Crosna Spa w Krościenku nad Dunajcem 
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Crosna SPA - Sala konferencyjna 

KONTAKT: 

Pensjonat Crosna Spa 
ul. Świętej Kingi 73 d 
34-450 Krościenko nad Dunajcem 
Małopolska 

tel. kom.  602 605 832 
biuro@crosna.pl 

www.Crosna.pl 


