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oczekiwania naszych klientów. Dworek Gościnny, centrum eventowe Pieniny Spa Resort, w idealny sposób łączy wyszukaną, przedwojenną architekturę z najnowocześniejszą infrastrukturą

nawet dla 500 osób… Cyfry to nie wszystko. Liczy się również otoczenie – harmonijny

iznes zorientowany jest na jakość. Jak ją rozumiemy w Pieniny Spa Resort? To dla nas unikalne połączenie cech, które tworzą idealne środowisko wspierające Twoją firmę w realizacji ważnych
wydarzeń. U nas natura perfekcyjnie komponuje się z nowoczesną architekturą, wyrafinowany styl współgra z bogatą historią przedwojennego uzdrowiska, a kameralny klimat łączy się

z obsługą spełniającą najwyższe standardy. Hotel Pieniny Grand, Modrzewie Park Hotel*****, Hotel Nawigator*** - każdy z naszych hoteli ma inny profil i klimat, by spełnić najbardziej indywidualne
umożliwiającą organizację spektakularnych wydarzeń dla firm.
Pieniny Spa Resort to miejsce w Szczawnicy, które zafascynują Twoich pracowników, zrobią wrażenie na kontrahentach i zapewnią idealne warunki relaksu kluczowym klientom.
Pozwól nam ich zachwycić.

Tysiące m2 powierzchni konferencyjnej, 9 dostępnych sal, możliwość zorganizowania spotkania
klimat gór, wspaniałe panoramy, natura, wyszukana architektura i unikalna historia,
dyskretnie obecna na każdym kroku. W Pieniny Spa Resort tworzymy wyjątkową atmosferę, która sprzyja koncentracji, efektywnej pracy i kreatywności. Zorganizuj u nas konferencję, targi, szkolenie czy sympozjum – wszystko, czego potrzebuje Twój biznes.

INTEGRACJA
Najwyższy komfort, doskonale wyposażone hotele, unikalne spa&wellness z pakietem
zabiegów medycznych, wyjątkowo bogata oferta atrakcji i aktywności - Pieniny Spa Resort
to idealne miejsce, by wzmocnić relacje w zespole i docenić Twoich pracowników. Narty,
skutery śnieżne, wspinaczka, rafting na Dunajcu, konne wycieczki i kuligi w stadninie Rajd,
gry terenowe, paintball, survival i wiele, wiele więcej… Sprawdź, ile możliwości rekreacji
i integracji zapewnia Szczawnica i oferta Pieniny Spa Resort. Uszyjemy propozycję na
miarę Twoich oczekiwań i założeń budżetowych.

EVENTY FIRMOWE
Wyjątkowe wydarzenia potrzebują wyjątkowej scenerii. W Pieniny Spa Resort zorganizujemy
dla Twojej firmy kongres, bankiet, pokaz premierowy, koncert, wystawę, uroczystą ceremonię
czy kameralne, luksusowe spotkanie dla najważniejszych klientów i kontrahentów.
Nie znamy słowa rutyna – chcemy, by każde przeżycie związane z organizacją eventu biznesowego było unikalne i pozostawiało niezapomniane wspomnienia. Zadbamy
o niepowtarzalną atmosferę, która podkreśli rangę Twojego wydarzenia.

BUSINESS SPA
Biznes to dynamika, adrenalina i duże tempo. Warto jednak choć na chwilę zatrzymać
się, by nabrać sił i zregenerować się pod okiem profesjonalistów. Strefy wellness&spa
w hotelu Pieniny Grand i Modrzewie Park Hotel***** to ponad 2 tys. m2 czystego relaksu.
Zaproś swoich klientów i współpracowników do przestrzeni prawdziwej harmonii.

DWOREK GOŚCINNY - centrum konferencyjne Pienin
Dworek Gościnny jest eventowym sercem Pieniny Spa Resort. Ten piękny, otoczony zielenią Parku Górnego obiekt został odbudowany z zachowaniem
wyrafinowanych detali i kunsztu lokalnego rękodzieła. Przed wojną organizowano w nim najbardziej prestiżowe wydarzenia kulturalne w regionie,
dzięki niemu Szczawnicę regularnie odwiedzały największe gwiazdy muzyki, teatru, piosenki i filmu. Przywracamy tę tradycję i przywracamy kurortowi
dawny blask.
Kompleks Pieniny Spa Resort jest miejscem, w którym szacunek dla historycznego dziedzictwa uzdrowiska przenika się z nowoczesną, spełniającą
oczekiwania biznesu infrastrukturą i najwyższą jakością usług. Ekskluzywny, wszechstronny i funkcjonalny Dworek Gościnny jest esencją tego
holistycznego podejścia. To unikalny obiekt, który nada Twojemu wydarzeniu właściwą rangę.
Sala główna to idealna przestrzeń na kongres, konferencję, koncert dla klientów czy wielkie wydarzenie sceniczne – pomieści nawet 600 osób (362 w
układzie teatralnym). Sala oraz scena zaprojektowane są w modułowy sposób, który umożliwia elastyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb
aranżację wnętrza. Eleganckie wnętrza Dworku tworzą unikalną wartość dodaną dla prezentowanych produktów. Dzięki dużym drzwiom z łatwością
można wprowadzić do wnętrza duże obiekty, w tym samochody. W porze letniej można również wykorzystać dziedziniec – wyjątkowa, pełna
wyrafinowanych detali architektura Dworku jest doskonałym tłem dla ekspozycji.
Przestronny hall podczas przerw służy jako funkcjonalna strefa cateringowa. Nasi kucharze przygotują menu dostosowane do indywidualnych oczekiwań
klienta i jego gości. Wykwintna kolacja, bankiet, brunch, koktajl – każda propozycja jest uszyta na miarę potrzeb.
Najwyższa jakość, fantazja i unikalne doświadczenie zaproszonych gości - w Dworku Gościnnym nie znamy słowa rutyna. Tu wszystko jest możliwe.
Zrealizuj z nami jedyne w swoim rodzaju wydarzenie Twoich marzeń i pozwól nam zachwycić zaproszonych gości.
Skorzystaj z bogatej oferty hotelowej Pieniny Spa Resort i zaproś Twoich gości do świata unikalnego komfortu z piękną naturą w tle. Hotel Pieniny
Grand, Modrzewie Park Hotel***** i Hotel Nawigator*** zapewnią im doskonałe warunki wypoczynku i regeneracji. Sprawdź też ofertę aktywności
i atrakcji wykorzystujących naturalne atuty Szczawnicy i okolic.
dworekgoscinny.pl
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do 350
miejsc konferencyjnych

do 120
miejsc bankietowch

do 50
miejsc bankietowych

do 80
miejsc

MODRZEWIE PARK HOTEL

- kameralnie i z klasą

Luksus, wyrafinowany styl i kameralna atmosfera - Modrzewie Park Hotel***** jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą
zrobić wrażenie na kluczowych klientach i partnerach biznesowych. To perła w koronie Pieniny Spa Resort i jednocześnie
pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w regionie.
Modrzewie Park Hotel***** jest miejscem, w którym unikalna historia przedwojennego kurortu łączy się z nowoczesnością
i profesjonalnym podejściem do jakości obsługi. Niezwykła aranżacja wnętrz w stylu art deco, komfortowo wyposażone pokoje,
luksusowa strefa spa & wellness – pobyt w tym butikowym hotelu to prawdziwa uczta dla zmysłów.
Zapraszamy do jednego z 17 pokoi i apartamentów, wykończonych z wyjątkowym smakiem. Elegancka, wyposażona
w nowoczesny sprzęt biurowy sala konferencyjna pomieści do 16 osób w luksusowych warunkach. Stylowa restauracja
z międzynarodową, ale zainspirowaną lokalną naturą kartą dań zapewni gościom komfortowe, pełne dyskrecji warunki
prowadzenia rozmów czy negocjacji. Nasi doświadczeni kucharze zaproponują catering na każdą okazję, sommelierzy zadbają
o odpowiedni dobór win, a barmani przygotują wyszukane koktajle.
Modrzewie Park Hotel***** oprócz ekskluzywnych warunków pobytu zapewnia gościom prawdziwy relaks w ciszy i spokoju.
Hotel sąsiaduje z pięknym, 15-hektarowym lasem modrzewiowym i osadzony jest w niepowtarzalnym klimacie uzdrowiska,
będącego w okresie przedwojennym centrum kulturalno – towarzyskim regionu. Wspaniałe krajobrazy, panorama Pienin
i piękno natury tworzą kojącą atmosferę i na długo pozostają w pamięci. O doskonałe samopoczucie gości i regenerację po
aktywnym dniu zadba strefa spa & wellness. Basen z przeciwprądem, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, prysznice z ekstraktami
z eukaliptusa i mięty, relaksujące zabiegi… Zaproś swoich gości do przestrzeni prawdziwego dobrostanu.
W przypadku organizacji większych wydarzeń można skorzystać z oferty innych obiektów tworzących Pieniny Spa Resort
– Dworku Gościnnego, Pieniny Grand Hotel czy Hotelu Nawigator***. Poznaj ofertę atrakcji i aktywności, wykorzystujących
naturalne atuty Szczawnicy i okolic. Jazda konna, kulig, narty, spacery po Parku Narodowym, paralotnia, skoki spadochronowe,
rafting na Dunajcu… Sprawdź, co możemy zrobić dla Twoich gości.
mparkhotel.pl

34 (przyjmując 17 pok. 2-os)
miejsc noclegowych
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miejsc konferencyjnych
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Spa & Wellness

HOTEL PIENINY GRAND - otwarcie 2021 r.
Innowacyjna architektura, strzelista, modernistyczna bryła, niezwykły komfort, indywidualny styl i historia, dyskretnie obecna na
każdym kroku – Pieniny Grand Hotel to przestrzeń harmonijnych połączeń tworzących unikalną jakość, tak ważną dla biznesu.
Najnowszy hotel kompleksu Pieniny Spa Resort oferuje klientom biznesowym dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury
i usług na najwyższym poziomie. Każdy z indywidualnie zaprojektowanych pokoi zaprasza do przestrzeni o niepowtarzalnej estetyce
i wspaniałym, kojącym widoku na pasmo Pienin zza przeszklonych ścian. Wystrój wnętrz to połączenie unikalnych koncepcji
lokalnych artystów z kreacjami Christiana Lacroix. Hotel oferuje 119 pokoi, w których może pomieścić do 250 gości. Najbardziej
wymagający mogą zrelaksować się w pokojach o podwyższonym standardzie, wyposażonych w salony kąpielowe.
Hotel Pieniny Grand to dowód na to, że unikalność można z powodzeniem połączyć z wszechstronnością, tak ważną przy okazji
organizacji wydarzeń biznesowych. Sympozjum, spotkanie dla kluczowych klientów, wyjazd motywacyjny dla kadry managerskiej… Hotel został zaprojektowany tak, aby spełnić indywidualne oczekiwania firm chcących zrobić wrażenie na partnerach.
Obiekt wyposażony jest w nowoczesną salę konferencyjną na 120 osób, a elegancka sala bankietowa doskonale sprawdzi się jako
miejsce na wykwintną imprezę podkreślającą wysoki status firmy.
W restauracji Pieniny Grand Hotel zorganizujesz obiad czy kolację nawet dla 180 osób. Nasi kucharze doskonale rozumieją
potrzeby klientów biznesowych – finezyjna karta to umiejętne połączenie lokalnych, regionalnych smaków z wyrafinowanymi
akcentami kuchni międzynarodowej. Zadbaj o dobre samopoczucie Twoich gości i zaproś ich do jednego z 3 drink barów. Lobby
Cocktail pomieści do 30 osób i sprawdzi się jako miejsce kameralnych rozmów biznesowych. W Whisky & Gin Bar zorganizujesz
spotkanie w nieformalnej atmosferze nawet dla 60 osób. Prawdziwą perłą Hotelu Pieniny Grand jest zlokalizowany na dachu Sky
Bar o powierzchni 200 m2, w którym przygotujemy niezapomniany koktajl nawet dla 70 osób. Wspaniały widok na Pieniny, świeże
powietrze, malownicze zachody słońca… Zapewnij Twoim gościom niezapomniane wspomnienia.
Projektując Hotel Pieniny Grand spojrzeliśmy na potrzeby biznesu w holistyczny sposób. Doskonałej infrastrukturze towarzyszy
unikalna strefa Spa & Wellness, przestrzeń prawdziwej regeneracji i odpoczynku. To ponad 2000 m2 relaksu dla Ciebie i Twoich gości. Wysoka na 10 metrów sala basenowa, sauny, grota solna, jacuzzi, podgrzewane łóżka, spersonalizowane programy
medyczne… Wszystkie te elementy łączy pięknie skomponowany, harmonijny wystrój wnętrza. Samopoczucie Twoich gości jest
dla nas najważniejsze.
pieninygrand.pl

250
miejsc noclegowych

do 120
miejsc konferencyjnych

na 13 piętrze
Sky Bar

HOTEL NAWIGATOR

- komfortowo i profesjonalnie

Wygoda, funkcjonalność i piękne otoczenie – Hotel Nawigator*** to doskonały wybór dla firm planujących konferencję, wyjazd
integracyjny czy szkolenie. Komfortowe pokoje, trzy sale konferencyjne, doskonałe położenie – wszystko, czego potrzeba,
by zorganizować udany wyjazd dla pracowników lub klientów.
Hotel Nawigator*** dysponuje 120 miejscami noclegowymi w konfiguracji 1-, 2- i 4-osobowej, w tym i pokojami typu studio
i suite Nowoczesne wyposażenie i estetyczne wykończenie to nie wszystko – z każdego z nich roztacza się unikalny widok na
otaczający hotel park i panoramę Pienin. Trzy sale konferencyjne, wyposażone w szybkie łącze wifi oraz nowoczesny sprzęt
biurowy, pomieszczą łącznie do 220 osób. Największa z nich (130 m2) doskonale sprawdza się podczas konferencji i szkoleń
dla dużych grup – ugościmy w niej do 120 uczestników. Dwie mniejsze sale (73 m2, 37 m2) to idealna przestrzeń na warsztaty,
spotkania biznesowe czy dyskusje panelowe.
Profil nowoczesnej restauracji dopasowany jest do potrzeb biznesu. Oferta lunchowa, bogaty wybór różnych wariantów
przerw kawowych, kolacje biznesowe – każda grupa znajdzie propozycję dla siebie. Karta to udane połączenie motywów
tradycyjnej kuchni polskiej z niepowtarzalnym smakiem dań regionalnych. Nasi kucharze są otwarci na zróżnicowane oczekiwania klientów i w razie potrzeby przygotowują indywidualne, niepowtarzalne menu. Sala w wygodnych warunkach mieści
do 100 osób i doskonale sprawdza się jako miejsce organizacji imprez firmowych.
O dobre samopoczucie gości po całym dniu aktywnej pracy zadbają barmani i ich bogata oferta koktajli i napojów. Hotelowy
bar to idealne miejsce, by zrelaksować się podczas nieformalnych rozmów i rozwinąć relacje w zespole. A poranna kawa?
Najlepiej smakuje na naszym tarasie letnim z pięknym widokiem na Palenicę.
O wyjątkowości Hotelu Nawigator*** decyduje jego unikalne położenie. Szczawnica, serce Pienin, oferuje nieograniczone
możliwości aktywnego spędzania czasu o każdej porze roku. To idealna perspektywa dla firm chcących zorganizować integrację
lub wyjazd motywacyjny dla pracowników. Jazda konna, kulig, narty, offroad, wycieczki piesze i rowerowe po Parku Narodowym,
paralotnia, skoki spadochronowe, rafting na Dunajcu… Sprawdź, co możemy zrobić, by zapewnić Twoim gościom
niezapomniane wrażenia w otoczeniu wspaniałej przyrody.

szczawnicanawigator.pl

120
miejsc noclegowych

do 220
miejsc konferencyjnych

domowa
kuchnia

STADNINA RAJD

JAZZ BAR

Piękna natura, góry i konie to wspaniałe połączenie. Zaproś Twoich gości do Stadniny Rajd, położonej

Klubowa atmosfera, przyciemnione światło, muzyka na żywo, doskonale wyposażony bar…

między malowniczymi wzgórzami Pienin. Odpocznij po aktywnym dniu delektując się unikalny-

Zlokalizowany w stylowym Dworku Gościnnym Jazz Bar to miejsce niezapomnianych imprez. Dzięki

mi krajobrazami, które możesz podziwiać z perspektywy końskiego grzbietu. Poznaj uroki kuligu

uniwersalnemu menu z akcentami kuchni azjatyckiej każdy znajdzie coś dla siebie. Zaproś Twoich

z pochodniami i wyjątkową, sprzyjającą integracji atmosferą. W lecie wybierz się wraz z Twoimi

gości na drinka w niezobowiązującym klimacie, zorganizuj dla nich kameralny koncert, występ

gośćmi na przejażdżkę bryczką. Zorganizuj imprezę w stylowej, drewnianej wiacie z kamiennym

kabaretowy czy pokaz filmu. Baw się razem z nimi. Ciesz się każdą chwilą.

kominkiem. Baw się przy muzyce na żywo w wykonaniu lokalnej góralskiej kapeli i spróbuj dań
kuchni regionalnej.

dworekgoscinny.pl

Stadnina Koni Rajd posiada w swojej ofercie noclegi w 4 stylizowanych apartamentach położonych
tuż przy stadninie.

stadninarajd.pl

80
miejsc w restauracji
24
miejsca noclegowe

50
miejsc w wiacie grillowej

możliwość organizacji
grilla plenerowo

organizacja
kuligów

CAFÉ HELENKA

WILLA MARTA & RESTAURACJA BOHEMA

Zorganizuj spotkanie dla Twoich gości w unikalnych, pełnych klimatu wnętrzach stylowej Café

Willa Marta to miejsce z duszą położone w sercu uzdrowiska tuż obok parku zdrojowego. To niezwykły

Helenka. Nasi kucharze przygotowali inspirującą kartę dań kuchni międzynarodowej, wykorzystującą
akcenty francuskiej tradycji kulinarnej. Znakiem firmowym Helenki są wyśmienite, wyszukane desery,
które smakują najlepiej na świeżym powietrzu – tarasie letnim. Wspaniała obsługa, doskonała kawa,
dyskretna muzyka w tle… Zrelaksuj się.

budynek, w którym duch przeszłości dyskretnie przeplata się z nowoczesnością. Tą wyjątkową
atmosferę tworzy stylowa architektura połączona z pięknem natury i bogatą historią budynku.
Willa Marta oferuje 19 stylowych pokoi z łazienkami. Atrakcją Willi jest restauracja Bohema ze stylową
oszkloną werandą. Specjalnością Szefa Kuchni restauracji Bohema są domowe pierogi oraz dania

Café Helenka położona jest tuż przy Pijalni Wód Mineralnych, gdzie możemy zorganizować degustację

inspirowane kuchnią regionalną.

leczniczych wód Szczawnicy

willamarta.pl

cafehelenka.pl

80
miejsc w restauracji

120
miejsc na tarasie

38
miejsc noclegowych

80
miejsc w restauracji

niezwykła historia
miejsca

AKT YWNIE LAT EM

AKT YWNIE LATEM

SPŁYW DUNAJCEM

OFF-ROAD

Tradycyjne, drewniane tratwy, flisacy ubrani w regionalne stroje i wyjątkowa atmosfera… Wybierz się wraz z grupą na spływ

Błoto, skały, ostre podjazdy i specjalnie przygotowany terenowy samochód… Pokonuj wraz z grupą górskie, leśne szlaki pod

Przełomem Dunajca!

okiem doświadczonych instruktorów. Zmierzcie się z wyzwaniami, jakie stawia cywilizacji natura. Eksplorujcie Pieniny zza

Naturalne piękno malowniczej rzeki i klimat dawnych tradycji… Spływ to unikalne przeżycie, które będziecie długo wspominać.

kierownicy. Poczujcie prawdziwe emocje i adrenalinę. Podejmijcie wyzwanie.

RAFTING NA DUNAJCU

PAINTBALL

Dunajec to jedna z najpiękniejszych polskich rzek i prawdziwa wizytówka Pienin. Przepływając przez góry tworzy malowniczy

Chcesz, aby Twoi goście aktywnie spędzili czas?? Najlepiej na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknych krajobrazów? Paintball

przełom na odcinku między Sromowcami Wyżnymi a Szczawnicą. Spływ przełomem to jedna z najsłynniejszych atrakcji

to idealna rozrywka zespołowa, która sprawdza sprawność i refleks.

turystycznych małopolski, znana w całej Europie. Rafting Dunajcem nie wymaga szczególnych umiejętności technicznych i odbywa
się pod opieką doświadczonych instruktorów.

WSPINACZKA SKAŁKOWA
Chcesz zorganizować dla Twojej grupy coś wyjątkowego? Jesteś ciekaw, jak Twoi goście poradzą sobie we wspinaczce po

SPŁYWY KAJAKOWE

pionowych ścianach? Pieniny zapewniają doskonałe warunki do praktykowania tego fascynującego sportu. Specjalne

Kajakowy tor slalomowy, a może wygodne pontony? Skorzystaj z oferty aktywnego wypoczynku dla grup na wodach Dunajca.

umiejętności nie są konieczne - wystarczy determinacja w dążeniu do celu. Wspinaczka odbywa się z asekuracją górną, pod

Organizatorzy zadbają o komfort i bezpieczeństwo – każdy uczestnik spływu otrzymuje atestowany sprzęt: kapok, kask, wiosło,

okiem doświadczonych instruktorów.

opakowanie wodoszczelne oraz ciepłą piankę neoprenową na życzenie. Goście na życzenie mogą skorzystać ze wskazówek
doświadczonego instruktora.

SURVIVAL
Chcesz, aby uczestnicy organizowanego przez Ciebie wyjazdu aktywnie spędzili czas w grupie? Skorzystaj z oferty gry terenowej

SUPY NA JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM

z elementami team buildingu. To profesjonalny program integracyjny, oparty na koncepcji survivalu.

Chcesz, aby grupa aktywnie spędziła czas na wodzie? Przekonaj się, ile emocji zapewnia pływanie na deskach SUP!

Zastanawiasz się czasem, co by się wydarzyło, gdybyśmy nagle zostali odcięci od zdobyczy cywilizacji? Sprawdzisz to w praktyce!

SUP (stand-up paddle) to deski z wyglądu przypominające surfingowe, na których pływa się w pozycji stojącej. Do sterowania

Przekonacie się, jakie umiejętności są niezbędne, by przeżyć.

i wprawiania ich w ruch służy długie wiosło.
Szkolenie z instruktorami, zawody na deskach SUP, ćwiczenia sprawnościowe, a może zajęcia relaksacyjne?

LOTY PARALOTNIĄ
Niezwykłe piękno Pienin najlepiej widać z perspektywy lotu ptaka… Zorganizuj dla Twoich gości kurs paralotniarski. Możesz

WYCIECZKI KONNE

również wynająć sprzęt, by mogli polecieć samodzielnie lub w tandemie.

Konie nie bez przyczyny fascynują tak wielu! Chcesz, aby Twoi goście doskonalili umiejętności jeździeckie, wybrali się na rajd konny

Spraw, by uczestnicy wyjazdu poczuli prawdziwą wolność i cieszyli się niezapomnianymi widokami!

lub na przejażdżkę bryczką? Skorzystaj z bogatej oferty Stadniny Rajd. Najwyższej jakości siodła i akcesoria, padok, ujeżdżalnia,
profesjonalni instruktorzy dbający o bezpieczeństw. Doskonale wyposażona stadnina dysponuje pełną infrastrukturą, która
umożliwia naukę na każdym poziomie.

SKOKI SPADOCHRONOWE
Skok w tandemie to emocje, które zapamiętacie na lata! Po krótkim szkoleniu instruktor zabierze Twoich gości w fascynującą
podróż. Wyobraź sobie chwilę, w której stajesz na progu otwartych drzwi samolotu… Czysta adrenalina! Skok w otwartą

WYCIECZKI ROWEROWE

przestrzeń daje niezwykłe poczucie wolności i obcowania w wyjątkowym pięknem natury.

Chcesz zorganizować dla grupy aktywny wypoczynek na rowerach? Pieniny to dziesiątki tras o różnym stopniu trudności oraz

Skok tandemowy to świetny pomysł na integrację i wspólne, niezapomniane przeżycia.

długości, doskonale znanych w świecie zapalonych rowerzystów.
Aktywny wypoczynek, malownicze górskie przejazdy i trasy dla każdego. Podziwiaj wraz z grupą piękno Pienin z perspektywy
dwóch kółek!

GRA TERENOWA
Poznaj wraz z Twoimi gośćmi najciekawsze atrakcje turystyczne Pienin w formie gry terenowej. Pokonuj w grupie górskie szlaki
w poszukiwaniu skarbu Janosika. Jedyną wskazówką będzie mapa, jedynym narzędziem – bystry umysł i spostrzegawczość.

WĘDKARSTWO

Nie zawsze to, co wydaje się oczywiste, musi doprowadzić do celu… Zachowajcie czujność, by dostrzec wszelkie znaki pozostawione

Szczawnica i okolice to prawdziwy raj dla wędkarzy! Zorganizuj dla grupy aktywny wypoczynek na łonie natury. To nie tylko cisza

po drodze i nie ominąć żadnego z punktów kontrolnych.

i piękno przyrody, również okazja do rywalizacji! Dunajec i jego dopływy obfitują w wiele atrakcyjnych i malowniczych łowisk.

OD K RY J NI EZWY KŁ Ą O KOLI CĘ

SPA

TRZY KORONY Z PRZEWODNIKIEM

PIJALNIA WÓD MINERALNYCH

Wędrówka przez Park Narodowy na najwyższy szczyt Pienin Właściwych to obcowanie z esencją piękna natury. Widok z góry

Pijalnia Wód Mineralnych to jeden z licznych śladów wspaniałej historii Szczawnicy.

zapiera dech w piersiach! Najmniej wymagająca technicznie, jednocześnie wyjątkowo malownicza trasa zaczyna się na przełęczy

Zaproś Twoich gości na degustację jednej z sześciu wód leczniczych, delektujcie się pięknym, stylowym wnętrzem Pijalni. Odwiedźcie Galerię Pijalni Wód Mineralnych na piętrze budynku.

Osice. Po zdobyciu szczytu schodzi się do Krościenka, gdzie czeka transport powrotny do Szczawnicy.

Szczawnickie wody mineralne są wykorzystywane w leczeniu schorzeń układu oddechowego i układu ruchu.

Prawdziwe piękno gór widać dopiero z ich szczytów.

ZABIEGI SPA W SPA SUITE

MIĘDZY ZAMKAMI CZORSZTYN I NIEDZICA

Chcesz, by uczestnicy wyjazdu przekonali się, czym jest prawdziwy relaks? Zregeneruj się wraz z nimi w naszym Wellness& Spa i odzyskaj równowagę ciała, ducha i umysłu. Odpoczywajcie

Zorganizuj dla Twojej grupy wycieczkę, podczas której uczestnicy poznają piękno zamków nad jeziorem Czorsztyńskim.

w atmosferze luksusu. Skorzystajcie ze spersonalizowanych zabiegów w SPA Suite, w tym masaży i odnowy biologicznej.

W Czorsztynie odwiedzicie ruiny gotyckiej warowni, następnie przeprawicie się gondolą do Niedzicy, by podziwiać
średniowieczny zamek Dunajec.

WĄWÓZ HOMOLE Z PRZEWODNIKIEM
Wąwóz Homole znajduje się w Małych Pieninach, w pobliżu Jaworek. Płynący nim potok Kamionka wyżłobił w wapiennym
podłożu fantastyczne turnie i strome, dochodzące do 120 m wysokości ściany skalne. Szczególną atrakcją dla miłośników
przyrody jest unikalna naskalna roślinność o charakterze pierwotnym. Wąwóz już od XV w. znany był jako miejsce poszukiwania
skarbów.

CZERWONY KLASZTOR Z PRZEWODNIKIEM
Podczas wycieczki zwiedzicie część klasztoru, jeden z dwóch zachowanych domków zakonników oraz ruiny domu przeora.
Dowiecie się więcej o Zamagurzu Spiskim i Pieninach, poznacie też dzieje Czerwonego Klasztoru. W klasztorze przechowywana
jest kopia słownika łacińsko-słowackiego i słowacki przekład biblii autorstwa zakonnika R. Hadbavnego.

WJAZD KOLEJKĄ NA PALENICĘ
Wjedź wraz z grupą kolejką krzesełkową na Palenicę, podziwiajcie wspaniałą panoramę Tatr, Pienin, Beskidu Sądeckiego i widok
pięknie położonej Szczawnicy. Na sąsiedniej Szafranówce znajduje się 700-metrowa, czynna w lecie rynna grawitacyjna.
To doskonała atrakcja, która zapewni Twoim gościom dużo radości i wspaniałych przeżyć!

REZERWAT BIAŁA WODA Z PRZEWODNIKIEM
Zabierz Twoich gości na relaksujący spacer ścieżkami rezerwatu Biała Woda. Podziwiajcie malownicze odcinki przełomowe potoku
i liczne wodospady. Zatrzymajcie się na chwilę zadumy w połemkowskiej cerkwi. Zainteresuj uczestników wyjazdu historiami
o poszukiwaczach skarbów - zgodnie z zapiskami górniczymi z XVIII wieku w tej okolicy poszukiwano drogocennych kruszców
oraz kamieni szlachetnych…

ZABIEGI SANATORYJNE W INHALATORIUM
Skorzystaj wraz z Twoimi gośćmi z bogatej oferty zabiegów uzdrowiskowych w naszych sanatoriach. Dysponujemy kriosaunami i doświadczonymi specjalistami od masaży i gimnastyki. Można również
skorzystać z poradni alergologicznej.

ZABIEGI MEDICAL I SPA W PIENINY GRAND - otwarcie 2020
Biznes to dynamika I duże tempo. Warto jednak choć na chwilę zatrzymać się, by nabrać sił i zregenerować się pod okiem profesjonalistów. Strefa SPA & Wellness w hotelu Pieniny Grand to ponad
2 tys. m2 czystego relaksu. Zaproś swoich klientów i współpracowników do przestrzeni prawdziwej harmonii.

WIEC ZORN E ROZRYWKI

AKT YWNIE ZIMĄ

WIECZÓR Z MUZYKĄ W JAZZ BARZE

NARTY: PALENICA, JAWORKI, KLUSZKOWCE

Przyciemnione światło, pełne klimatu wnętrze, świece… Zrelaksujcie się przy doskonałej muzyce, przeżyjcie niezapomniane

Narty zjazdowe, biegówki, snowboard - zaśnieżona Szczawnica jest doskonałym miejscem do uprawiania sportów zimowych.

chwile i zapomnijcie o codzienności.

Miłośnicy białego szaleństwa mogą korzystać z wyciągów narciarskich na Palenicy ze stokami o różnym stopniu trudności, w tym

WIECZÓR REGIONALNY W STADNINIE
Chcesz zorganizować dla Twojej grupy pełen klimatu wieczór z doskonałym jedzeniem i wspaniałym widokiem na góry?

trasą FIS. Narciarzy zaprasza również Arena Narciarska Bukowinki w Jaworkach. Grupy mogą skorzystać z oferty wypożyczalni
sprzętu i szkół narciarskich.

Zapraszamy do Stadniny Koni Rajd. Przestronna, stylowa drewniana wiata z kamiennym kominkiem czynna jest cały sezon.

ZIMOWY KULIG

To idealne miejsce na huczną imprezę grupową z ogniskiem, góralską kapelą, regionalnym piwem i tradycyjnymi potrawami.

Dźwięk dzwoneczków, trzask świeżego śniegu pod płozami sań… Niezwykły klimat kuligu tworzą pochodnie, rozświetlające

WIECZÓR GÓRALSKI W PIWNICY ZBÓJNICKIEJ
Macie ochotę potańczyć i zrelaksować się w folkowym klimacie? Zajrzyjcie do Piwnicy Zbójnickiej na Placu Dietla. Kapela góralska
zagra specjalnie dla Was!
SEANS KINOWY, KONCERT, KABARET W DWORKU GOŚCINNYM
Dworek Gościnny to unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznego centrum kulturalno-rozrywkowego Pienin z salą teatralno-kinową
dla 400 osób oraz restauracją Jazz Bar.
Chcesz zorganizować coś specjalnego dla Twoich gości? Marzy Ci się koncert gwiazdy lub występ Twojego ulubionego artysty
kabaretowego? To miejsce jest dla Ciebie!

WIECZORNY KOKTAJL NA DACHU W SKY BAR - otwarcie 2020
Zorganizuj dla Twoich gości niepowtarzalny wieczór w Sky Barze hotelu Pieniny Grand. Panorama Pienińskiego Parku Narodowego
z 13. piętra na długo pozostanie w ich pamięci..! Specjalnie dla Was przygotujemy indywidualną propozycję koktajli i przekąsek,
przygotujemy też wieczór tematyczny. Nasza obsługa zadba o doskonałą atmosferę i niezapomniane przeżycia!

drogę podczas wieczornych przejazdów.
Kulig można zakończyć posiłkiem lub grillem w ogrzewanej wiacie z kamiennym kominkiem, znajdującej się na terenie Stadniny.
Warto spróbować naszego menu pełnego tradycyjnych przysmaków i regionalnych dań z grilla!

ZIMOWY SPŁYW KAJAKAMI
Spływ kajakowy zimą? Dlaczego nie! Ośnieżone góry z perspektywy rzeki wyglądają szczególnie pięknie. Między marcem
a listopadem organizowane są spływy na trasie Szczawnica – Tylmanowa – Łącko (14,5 km lub 22 km)
Po spływie członkowie grupy otrzymują zdjęcia pamiątkowe.

WYPRAWA NA SKUTERACH ŚNIEŻNYCH
Chcesz, aby Twoi goście choć na chwilę zapomnieli o sprawach, które zajmują ich na co dzień? Szukasz dla nich niebanalnej,
ekscytującej rozrywki? Przekonaj się, jakie emocje zapewnia jazda na skuterach śnieżnych! Ciesz się wraz z nimi pięknem natury
pokonując górskie szlaki, a później odpocznij, ogrzej się i zintegruj przy ognisku w dobrym towarzystwie.
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