OFERTA PAŁACU PAWŁOWICE
Odrestaurowany Pałac z 1864 roku kuszący eleganckimi wnętrzami

i klimatem

luksusu, zajmuje się organizacją i obsługą różnorodnych imprez: od kameralnych spotkań,
posiedzeń, negocjacji biznesowych, szkoleń, bankietów, aż po duże przedsięwzięcia
promocyjno - handlowe, konferencje, bale oraz imprezy plenerowe.
Posiadamy trzy sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny,
kompleks plenerowy, oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie, transfery autokarowe i szereg
dodatkowych atrakcji układanych indywidualnie według życzeń Klienta.

Pałac Pawłowice zapewnia kompleksową obsługę spotkań biznesowych:
 doskonale przygotowane sale do prowadzenia kursów, szkoleń i konferencji, wyposażone
w nowoczesny i profesjonalny sprzęt audiowizualny oraz klimatyzację,
 nocleg w komfortowych pokojach dla 110 osób,
 bogata oferta gastronomiczna,
 nowoczesny ośrodek rekreacyjny: gabinet masażu oraz strefa SPA,
 zorganizowanie wolnego czasu, organizację wieczorów integracyjnych zarówno wewnątrz
Pałacu jaki i atrakcji outdoorowych przy kompleksie plenerowym
 obszerny, bezpłatny parking oraz profesjonalny personel

Pałac Pawłowice
Hotel & Restauracja & SPA
Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie
Tel. : 34/ 341 14 66
e-mail: info@palacpawlowice.pl
Manager: tel.: 513 177 774
e-mail: manager@palacpawlowice.pl

SALE KONFERENCYJNE
Pałac Pawłowice dysponuje trzema salami konferencyjno – bankietowymi:
 sala balowa o powierzchni 160 m2 – elegancki, klasyczny wystój sali podkreśli
prestiżowy charakter spotkań, bankietów, przyjęć.
 sala kominkowa o powierzchni 75 m2 – pięknie wykończona sala konferencyjno –
bankietowa to idealne miejsce do organizacji zarówno szkoleń jak i oficjalnych bankietów
i przyjęć okolicznościowych.
 sala bilardowa o powierzchni 35 m2 – przystosowana do spotkań biznesowych,
konferencji, imprez okolicznościowych w gronie do 30 osób.

Wszystkie sale konferencyjne wyposażone są w:
 ekran oraz rzutnik multimedialny,
 flipchart,
 nagłośnienie oraz mikrofon bezprzewodowy,
 dostęp do internetu bezprzewodowego WiFi.
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Układy stołów na salach konferencyjno – szkoleniowych
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POKOJE
W części hotelowej przygotowaliśmy dla Państwa 5 luksusowych apartamentów oraz
33 komfortowe pokoje o stylizowanym wystroju, wyposażone w łazienkę, TV, telefon,
suszarkę do włosów i dostęp do bezprzewodowego internetu.
Wszystkie pokoje w standardzie są dwuosobowe lecz na życzenie Zamawiających
przygotować możemy pokoje trzy, cztero oraz pięcioosobowe wykorzystując dostawki. W
sumie zakwaterować możemy maksymalnie 110 osób.

Cena noclegu zawiera:
 śniadanie podane w formie bufetu szwedzkiego,
 korzystanie ze strefy SPA (jacuzzi, sauny fińskiej, sauny infrared, groty solnej, basenu),
 parking oraz bezprzewodowy internet

Strona 3

OFERTA GASTRONOMICZNA
Przykładowe propozycje posiłków:


zupa, danie główne, napoje: koszt od 25,00 zł



zupa, danie główne, deser, napoje: koszt od 30,00 zł



obiad/kolacja w formie bufetu (dania ciepłe +
przekąski, napoje): koszt od 35,00 zł



uroczysta kolacja z zestawem przekąsek, napoje:
koszt od 50,00 zł

STREFA SPA
Pałac Pawłowice zaprasza do strefy SPA w którym można się zrelaksować i zadbać o
harmonię ciała i ducha. Pomyśleliśmy o wielu sposobach wypoczynku i regeneracji
organizmu. Do dyspozycji naszych gości przygotowaliśmy:
 Basen z przeciw falą oraz kaskadą
 Kącik saun: sauna fińska oraz sauna infrared,
 Dwie wanny jacuzzi
 Grotę solną
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SPOTKANIA BIZNESOWE
Dla potrzeb organizacji kameralnych spotkań, posiedzeń, negocjacji biznesowych do
16 osób, przygotowaliśmy Winiarnię oraz Izbę Regionalną, w których to bez udziału osób
trzecich można spędzić czas na rozmowach. Wielkość pomieszczeń oraz ich wystrój tworzą
niepowtarzalny nastrój, wprost idealny do dyskutowania nad ważnymi sprawami.

Winiarnia

Izba Regionalna

KOMPLEKS PLENEROWY ORAZ INNE ATRAKCJE
Dla

potrzeb

organizacji

imprez

outdoorowych

przygotowaliśmy

kompleks

plenerowy w którym to jesteśmy w stanie zorganizować imprezy firmowe, promocyjne lub
też integracyjne dla grup zorganizowanych nawet do 1000 osób.

Kompleks plenerowy
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Aby uatrakcyjnić Państwa spotkania, przygotowaliśmy szereg różnorodnych
atrakcji. Przedstawione propozycje nie wyczerpują naszej oferty. Na Państwa życzenie
zorganizujemy event zgodny z Państwa preferencjami. Oto kilka propozycji:
 impreza taneczna: szampańska zabawa przy muzyce z profesjonalnym dj’em lub
muzyce na żywo. idealne zakończenie firmowego spotkania
 teatr tańca i ruchu z ogniem: wyjątkowe wydarzenia w wyjątkowej oprawie.
widowiskowy pokaz teatru ognia, zachwycą gości i pozostawią niezapomniane
wspomnienia
 drink party: profesjonalny pokaz barmański i najlepsze drinki, umilą spotkanie w
każdym gronie
 ognisko, grill: niezwykły wieczór przy wspólnym biesiadowaniu i ognisku (kompleks
plenerowy – wiata przy Pałacu Pawłowice)
 pikniki tematyczne i imprezy plenerowe
 paintball
 teleturnieje i gry: turniej darta, teleturniej
interaktywny,
symulator
rajdowy,
turniej
piłkarzyków, cymbergaj, mini golf, boxer
 dmuchane urządzenie: ścianka wspinaczkowa,
mega piłkarzyki, zjeżdżalnie, trampolina
 pojazdy mechaniczne: quady, segway’e,
samochody terenowe

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań
w sprawie organizacji szkoleń, konferencji,
przyjęć okolicznościowych
zapraszamy do kontaktu:
Rafał Kwaśny
Manager

Tel.: 513 177 774
E – mail: manager@palacpawlowice.pl

Mapa dojazdu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Pałac Pawłowice
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