
 

 

         SPOKÓJ, CISZA I OWOCNE SZKOLENIE 
      ZDUNOWO 



 

 

CEL:  przeprowadzenie szkolenia w spokojnej lokalizacji, bez obecności osób trzecich  

TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień  

GRUPA: 4-20 osób, managerowie firm 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  2-3 dni 

CENA: od 880 zł/os. 



 

 

PAŁAC ZDUNOWO 
 

Na początku XX wieku rozległe dobra zdunowskie stały się  

własnością Cecylii i Stanisława Jaworowskich herbu „Lubicz".  

To właśnie oni byli fundatorami pałacu. Pałac postawiono w miejscu 

murowanego dworu będącego dawniej siedzibą miejscowej szlachty. 

W 2008 pałac został z pieczołowitością odrestaurowany przez  

obecnych właścicieli. Jest to kameralny obiekt, otulony rozległym 

parkiem. To doskonałe miejsce do organizacji spotkań  

biznesowych, możliwa jest rezerwacja całego obiektu.  

 

Liczba pokoi: 21 

Udogodnienia: biblioteka, wypożyczalnia rowerów  

Internet: bezpłatny, bezprzewodowy, dostępny w całym hotelu  

LOKALIZACJA 

   48 km od Warszawy  

214 km od Białegostoku 

295 km od Gdańska  
Zdunowo 50, 09-142 Załuski 

tel.:  +48 23 661 98 00  

     HOTEL 

http://bit.ly/14a2kEJ
http://goo.gl/maps/3In2H
http://on.fb.me/16lg15z


 

 

     HOTEL 



 

 

BIBLIOTEKA 

 

Wymiary:  

31 m2 

Ustawienie: 

Teatralne:   24 osoby 

Jeden stół: 14 osób 

     SALE KONFERENCYJNE 

SALONIK 

 

Wymiary:  

46 m2 

Ustawienie: 

Teatralne:  36 osób 

Jeden stół: 14 osób 

Do organizacji spotkania można wykorzystać trzy sale: balową do organizacji kolacji oraz bibliotekę i salonik do przeprowadzenia  

rozmów biznesowych. Sale konferencyjne mają dostęp do naturalnego światła, są klimatyzowane, posiadają rzutniki multimedialne, 

flipcharty i nagłośnienie.  



 

 

REASTAURACJA PAŁAC ZDUNOWO 

 
W 2012 roku w rankingu Poland 100 Best Restaurants restauracja 

Pałac Zdunowo została wybrana najlepszą Pałacową Restauracją 

w Polsce. 

Szef kuchni Krzysztof Teresiak proponuje niezwykłe potrawy 

oparte na najlepszych tradycjach kuchni polskiej, łącząc je z finezją 

kucharzy śródziemnomorskich. Specjalność to pierogi z kaczki oraz 

halibut podany na risotto z pęczaku z szyjkami rakowymi. Na deser 

proponuje niezapomniany tort bezowy z kremem pomarańczowym 

i doskonałą kawą. 

 

 

     WYŻYWIENIE 



 

 

     ATRAKCJE 

WARSZTATY KULINARNE  

 
Szef kuchni restauracji Pałac Zdunowo -  Krzysztof Teresiak, 

zaprosi swoich gości do kuchni, przedstawi menu do opracowania 

i razem z grupą będzie przygotowywać potrawy. Jego wskazówki 

i rady pozwolą na stworzenie wybitych dań, które będą  

serwowane podczas wspólnej kolacji na pałacowym tarasie. 

Całość dopełni wizyta sommeliera, który dobierze odpowiedne 

wina do wcześniej przygotowanych potraw. 

Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzyma oryginalne 

przepisy na przygotowane dania. 

DEGUSTACJA SINGLE MALT WHISKY 

 
Single Malt Whisky, to najwyższej klasy whisky kategorii super 

premium. Jest to whisky słodowa jednorodna, produkowana  

i butelkowana w jednej destylarni. 

Goście będą mieć okazję spotkać się ze znawcami tego trunku, 

którzy opowiedzą o procesie produkcji. Podczas degustacji  

będzie możliwość spróbowania kilku rodzajów whisky  

pochodzących z różnych stron świata: Szkocji, Japonii czy Irlandii. 

Dla uczestników będą przygotowane profesjonalne karty  

degustacyjne, mapy aromatów i smaków oraz materiały  

informacyjne o wszystkich degustowanych produktach. 



 

 

     ATRAKCJE 

ZWIEDZANIE TWIERDZY MODLIN NOCĄ 
 

 

Niewiele osób wie, że Cytadela Twierdzy Modlin to  

najdłuższy budynek w Europie oraz drugi najdłuższy na Świecie. 

Budynek ma 2 250 m długości i zdarzało się, że w czasie pokoju 

mieszkało w nim do 20 tys. osób.  

Proponujemy zwiedzanie twierdzy po zmroku—do Pałacu  

Zdunowo podjadą wojskowe samochody, które zabiorą  

uczestników do twierdzy. Tam zostaną wyposażeni w latarki  

i pod opieką przewodników będą mieli okazję zwiedzać tereny 

tego ciekawego obiektu. 

Zwiedzanie będzie trwało około półtorej godziny,  

po zakończeniu będzie możliwość pozostania na ognisko  

oraz degustację piw z rodzimych wytwórni. 

TRENING BIEGOWY/ROWEROWY  

Z TRENEREM 

 
Tereny wokół pałacu pozwalają na realizowanie treningów  

o różnej intensywności. 

Świeże powietrze, możliwość biegania po miękkiej nawierzchni  

oraz cisza i spokój to czynniki sprzyjające budowaniu kondycji  

oraz poprawie samopoczucia. 

Nasze programy sprawdzają się zarówno jako forma aktywnej  

przerwy w czasie spotkania biznesowego, jak i jako element  

przygotowań do konkretnych zawodów. 

 

 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 
Dojazd do Pałacu Zdunowo ze wskazanej  

lokalizacji  organizujemy klimatyzowanymi busami. 

Do hotelu można dojechać indywidualnie  

samochodem: 

z Warszawy podróż trwa ok. 40 minut, 

z Gdańska podróż trwa ok. 3 godziny 30 minut, 

 

Na terenie hotelu znajduje się parking. 

 

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji. 

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI 

http://bit.ly/1cdKe85


 

 

Ofertę wyjazdu do Pałacu Zdunowo przygotowała: 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności  

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

