
 

 

IDENTYFIKACJA BEZ PODGLĄDU KREMACJI W SALI IDENTYFIKACJI 
Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie wyposażone jest m. in. w Salę identyfikacji w której Rodzina może 
dokonać identyfikacji osoby zmarłej przed kremacją. Brak oprawy muzycznej, obecności Księdza lub 
Mistrza ceremonii i możliwości zobaczenia podglądu wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego. 
Czas trwania identyfikacji: 10 minut 
Ilość miejsc siedzących: 2 / Sugerowana ilość osób w Sali identyfikacji: do 6 
Wynajem Sali identyfikacji: 50 zł 

 

 
 

IDENTYFIKACJA Z PODGLĄDEM KREMACJI W SALI POŻEGNAŃ 
Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie wyposażone jest m. in. w Salę pożegnań w której Rodzina może 
dokonać identyfikacji osoby zmarłej a następnie obejrzeć moment wprowadzenia trumny do pieca 
kremacyjnego przez przeszkloną panoramę z widokiem na pomieszczenie wprowadzania trumien. 
Czas trwania identyfikacji: 10 minut + moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego 
Ilość miejsc siedzących: 22 / Sugerowana ilość osób w Sali identyfikacji: do 40 
Wynajem Sali pożegnań z podglądem kremacji: 150 zł 

 

 
 



 

 

POŻEGNANIE BEZ PODLĄDU KREMACJI W SALI POŻEGNAŃ 
Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie wyposażone jest m. in. w Salę pożegnań w której Rodziny 
mogą pożegnać bliską osobę przed kremacją. Uroczystość pożegnania może odbyć się z udziałem Księdza 
lub Mistrza Ceremonii, my zapewniamy ze swojej strony oprawę muzyczną wraz z nagłośnieniem. Brak 
możliwości zobaczenia podglądu wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego. 
Czas trwania pożegnania: 30 - 45 minut 
Ilość miejsc siedzących: 22 / Sugerowana ilość osób w Sali pożegnań: do 40 
Wynajem Sali pożegnań bez podglądu kremacji: 200 zł brutto 

Usługa liturgiczna z udziałem Księdza -  Nabożeństwo: ~ 150 zł / Msza żałobna: ~ 300 zł 

Usługa liturgiczna z udziałem Mistrza ceremonii: ~ 500 zł / Organista lub Skrzypaczka: ~ 200 zł 

 

 
 

POŻEGNANIE Z PODLĄDEM KREMACJI W SALI POŻEGNAŃ 
Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie wyposażone jest m. in. w Salę pożegnań w której Rodziny 
mogą pożegnać bliską osobę przed kremacją. Uroczystość pożegnania może odbyć się z udziałem Księdza 
lub Mistrza Ceremonii, my zapewniamy ze swojej strony oprawę muzyczną wraz z nagłośnieniem. 
Kaplica wyposażona jest w przeszkloną panoramę z automatyczną roletą, z widokiem na pomieszczenie 
wprowadzania trumien do pieca kremacyjnego. To jedyne rozwiązanie w Polsce, pozwala ono Rodzinom 
zmarłego na czuwanie i obserwację rozpoczęcia procesu kremacji w jednym pomieszczeniu.  
Czas trwania pożegnania: 30 - 45 minut + moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego 
Ilość miejsc siedzących: 22 / Sugerowana ilość osób w Sali pożegnań: do 40 
Wynajem Sali pożegnań z podglądem kremacji: 300 zł brutto 

Usługa liturgiczna z udziałem Księdza -  Nabożeństwo: ~ 150 zł / Msza żałobna: ~ 300 zł 

Usługa liturgiczna z udziałem Mistrza ceremonii: ~ 500 zł / Organista lub Skrzypaczka: ~ 200 zł 

 

 


