Hľadáte vhodné miesto pre organizáciu pracovného stretnutia, školenia,
porady, kongresu, konferencie, workshopu alebo teambuildingu?

Dunajec Village a Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka Vám ponúkajú
možnosť usporiadania rôznych firemných akcií v obkolesení krásnej prírody.
V objatí Pieninského národného parku pod majestátnymi Tromi Korunami
načerpáte nové sily a nápady pre Váš biznis. Obohaťte svoju tímovú prácu a
spojte pracovné nasadenie s netradičnou ponukou doplnkových služieb.

Pripravíme pre Vás:
o
o
o
o
o
o

atraktívnu kongresovú sálu s modernou video a audio technikou
štýlovú reštauráciu pre príjemné posedenie
vonkajšiu kolibu na vynikajúcu grilovačku na čerstvom vzduchu
presklenú zimnú záhradu s výhľadom do parku
nevšednú ľudovú izbu
dobovú Krčmu pod lipami na 1. nádvorí kláštora kartuziánov

Zorganizujeme Vám podľa želania:
Domáca zabíjacka
ˇ
Zažite pravú domácu zabíjačku so svojimi kolegami v Pieninách, kde sa
budete môcť aktívne zapájať do všetkých činností spolu s mäsiarom.
Zabíjačkovú atmosféru Vám spríjemnia tóny ľudovej hudby, ktorá Vás
bude baviť aj po ukončení zabíjačky.
Goralský vecer
ˇ
Čo tak zavŕšiť pracovnú poradu pri chutnom jedle a pri pravej goralskej
muzike? Goralské menu zahŕňa tie najlepšie špeciality z nášho regiónu.
Ludová veselica
Netradičný, ale zaujímavý večer plný folklóru. Nazrite do zvykov a tradícií
danej oblasti cez tance i spevy na ľudovú nôtu. Zabávajte sa a tancujte
s nami v Pieninách!

Ozdravné a relaxačné procedúry:
o masáže /celotelová, čiastočná, šije, tváre/
o vaňové kúpele /minerálny kúpeľ celkový a čiastočný, bylinný kúpeľ celkový
a saturovaný vaňový kúpeľ/
o termoterapia /rašelinové nosiče tepla/
o oxygenoterapia
o Iyashi Dôme
o fínska sauna so soľnou terapiou
o infrasauna so soľnou terapiou
o solux, bioptron a ultrazvuk
o elektroliečba
o UVB fototerapia
o Pieniny walking

Objavujte u nás:
o turistika a výstupy na Tri Koruny či Sokolicu
o kláštor kartuziánov a kamaldulov – Múzeum Červený Kláštor
o Hrad Ľubovňa, Ľubovniansky skanzen, Dom ľubovnianskeho mešťana,
Nestville Park, Galéria Hniezdne, hora Zvir v Litmanovej, Hrad Niedzica

Zabezpečíme Vám:
o splav na pltiach alebo adrenalínových raftoch
o bicykle na nenáročnú cykloturistiku prielomom Dunajca
V prípade doplňujúcich otázok alebo
rezervácie nás neváhajte kontaktovať
Dunajec Village
059 06 Červený Kláštor 12
+421 52 482 2027 I +421 903 754 197
recepcia@dunajec.sk I www.dunajec.sk

