
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Pałacu Ossolińskich - miejsca, w którym drzemie ponad 300-letnia 
historia - odrestaurowanego z pietyzmem i zaadaptowanego na profesjonalne Centrum Konferencyjne 
ze stylową bazą noclegową. Piękny XVII w. Pałac usytuowany jest w urokliwej miejscowości Sterdyń 
ok. 100 km od Warszawy i Białegostoku, w czystej ekologicznie okolicy, w sąsiedztwie Nadbużańskiego 
Parku Krajobrazowego i malowniczego Starorzecza Bugu. Na kompleks otoczony 12 hektarowym parkiem 
w stylu angielskim składa się Pałac, dwie stylowe oficyny oraz staropolski Spichlerz, które łącznie tworzą 
bazę noclegową dla 150 osób. Od kilku lat z powodzeniem specjalizujemy się w planowaniu i organizacji 
konferencji, szkoleń, seminariów, imprez integracyjnych, aukcji, uroczystych bankietów oraz imprez 
okolicznościowych. Pałac Ossolińskich to miejsce niezwykłe, gdzie tchnienie historii, wspaniała atmosfera, 
doskonała obsługa i  pyszna kuchnia łączą się w jedność.

www.palacossolinskich.pl

GPS:  52°34’57.4”N 22°17’56.6”E

Konferencje w zabytkowych 
wnętrzach 300 letniego Pałacu

E-mail:  marketing@palacossolinskich.pl
Mob:  600 950 664 
 660 242 602 
 501 498 930
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• Wyposażenie: stoły, krzesła, ekran, 
tablice flipchart, mikrofony, projektor 
multimedialny.

•  Zapewnimy  dowolne rozwiązania 
audiowizualne zgodnie ze 
specyfikacją techniczną. 

• Każda z sal z dostępem do światła 
dziennego oraz z możliwością 
zaciemnienia.  

• Na terenie całego obiektu bez-
przewodowy Internet (łącze ADSL 
18Mb/s na 1Mba), w Recepcji 
możliwość powielania materiałów 
konferencyjnych oraz skorzystania 
z faxu.

• Do realizacji spotkań o mniej 
oficjalnym charakterze zachęcamy 
do skorzystania z klimatycznych 
wnętrz Miodosytni zlokalizowanej 
w podziemiach Pałacu oraz Buisness 
Roomu w Lewej Oficynie.

m  m  m2

Nazwa sali Kinowo Szkolnie Podkowa Długość Szerokość Powierzchnia Klimatyzacja
Konferencyjna 150 80 50 19,5 5,5 104,5 tak
Purpurowa 50 30 24 9,5 5,0 49,5 tak
Teatralna 40 24 18 6,5 5,0 32,5 tak
Portretowa 70 40 32 9,5 8,0 76 tak
Kominkowa 30 24 20 9,0 4,0 36 tak
Tarasowa 55 30 26 9,5 5,5 49,5 nie
Biblioteka 20 - 12 5,5 5,0 27,5 nie
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Do dyspozycji Gości oddajemy 70 pokoi w tym: 

• 6 dwupokojowych apartamentów. Każdy z nich spełni 
oczekiwania  nawet najbardziej wymagających Gości.

• 23 pokoje w Pałacu i Oficynach cechuje najwyższy standard 
i elegancja. Urządzone w ekskluzywny sposób, w harmonii 
z  wystrojem całego Pałacu, z najwyższą dbałością o szczegóły. 
W każdym pokoju znajduje się TV, lodówka, pojemna szafa, 
komfortowa łazienka z prysznicem lub wanną z hydromasażem, 
komplet ręczników i kosmetyków oraz suszarka.

• 37 pokoi w Spichlerzu urządzonych w stylu staropolskim. 
Na trzech piętrach czekają na Państwa oryginalne wnętrza 
z ręcznie wykonanymi meblami ludowymi. Każdy pokój 
wyposażony w TV , łazienki z kabinami prysznicowymi 
i  suszarkami, komplet ręczników i kosmetyków, które łącznie 
tworzą komfortową bazę noclegową dla ok. 150 osób.

• We wszystkich pokojach dostęp do bezprzewodowego 
Internetu.

• Na życzenie w Recepcji żelazko i deska do prasowania.

Baza noclegowa 

Z przyjemnością informujemy, że już w czerwcu 2015 
roku oddajemy do Państwa dyspozycji nowoczesną salę 
bankietowo-konferencyjną o powierzchni 390 m2 oraz 
65 dwuosobowych pokoi w nowo powstałym budynku 
Pałacowego Centrum Konferencyjnego.

PAŁAC I I OFICYNY STAROPOLSKI SPICHLERZ

APARTAMENT W PAŁACU

APARTAMENT W PAŁACU

CZWORAKI
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Restauracja Pałacowa

Pałac Ossolińskich poza wspaniałymi wnętrzami to również wykwintna kuchnia. 
W naszym bogatym menu Goście znajdą  tradycyjne dania kuchni staropolskiej 
przygotowane według dawnych receptur. Szef Kuchni dokłada wszelkich starań, 
by serwowane potrawy zachwycały nie tylko smakiem, ale i pięknym wyglądem. 
Nasi  Goście mogą liczyć również na starannie wybrane dla nich gatunki kaw i  herbat 
oraz wyselekcjonowane gatunki win i innych trunków.

• mieści się na I piętrze Pałacu. Składa się na nią amfilada 6 pięknych sal, udekorowanych odrestaurowanymi XVIII–wiecznymi 
polichromiami z motywami pompejskimi. W salach restauracji organizujemy wystawne kolacje uroczyste oraz eleganckie kolacje 
bufetowe. Pałac to idealne miejsce na wieczór zarówno w  kameralnym gronie, jak i wystawny bankiet na 150 osób. Bogate menu 
jest ustalane indywidualnie, zawsze według życzenia naszych Gości.

Zapraszamy do odwiedzenia 
6 naszych restauracji - każde 
to niepowtarzalna atmosfera 
i inny, ciekawy pomysł na 
organizację Państwa imprezy 
firmowej.

RESTAURACJA PAŁACOWA

RESTAURACJA PAŁACOWA RESTAURACJA PAŁACOWA
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• To idealne miejsce na organizację kolacji z grillem i ogniskiem z  pieczeniem kiełbasek, 
zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Wewnątrz znajdują się grille i kamienne 
palenisko. Oświetlona starymi lampami kolejowymi sala jest w całości kryta 
i przeszklona, co pozwala na kontynuowanie imprezy w przypadku zmiany pogody. 
Położona jest w pałacowym ogrodzie, w niedalekim sąsiedztwie zarybionych stawów, 
zaledwie 50 m od głównego budynku Pałacu i prowadzi do niej oświetlona alejka.

Staropolska Karczma 
w podziemiach 
Spichlerza ugości 
do 150  osób

Pałacowa Altana

Gastronomia

• Podajemy tu dania regionalne oraz 
dania kuchni staropolskiej. Ogromne 
kamienne palenisko umożliwia 
organizację biesiad grillowych (Szef 
Kuchni grilluje na żywo!) niezależnie 
od pory roku. Z klimatem drewnianych 
bel i  stropów i oryginalnego wystroju 
Karczmy doskonale komponują się 
pokazy fechtunku artystycznego, 
biesiady szlacheckie czy teatr ognia. 
To idealne miejsce na organizację 
zabawy tanecznej z muzyką na żywo 
lub DJ-em. 

• Do dyspozycji Gości: stół bilardowy 
i pingpongowy oraz darty.

STAROPOLSKA KARCZMA

STAROPOLSKA KARCZMA STAROPOLSKA KARCZMA

PAŁACOWA ALTANAPAŁACOWA ALTANAPAŁACOWA ALTANA
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Miodosytnia 
• dwa połączone ze sobą kameralne pomieszczenia w podziemiach Pałacu, w których 

zostały bardzo ciekawie wykorzystane i zaaranżowane ceglano-kamienne sklepienia. 
Oświetlone świecami podziemia tworzą nastrojowy, tajemniczy klimat dla kolacji 
w niedużym gronie. Miodosytnia to idealne miejsce na organizację degustacji 
miodów, starzonych wódek lub cygar.

Gastronomia

Pub z salą bilardową oraz brydżową

SPA bar

• Pub znajduje się w odrestaurowanych i specjalnie przygotowanych piwnicach Prawej Oficyny. Wystrój nawiązuje klimatem 
do regionalnej Karczmy. Jest to ciekawe miejsce na spotkania towarzyskie, przy zimnym piwie i dobrej muzyce. 

• Mieści się w SPA. Jest to miejsce z wyjątkowym klimatem, ciekawym wystrojem, gdzie po chwilach relaksu w saunach można 
oddać się błogiemu lenistwu z filiżanką zielonej herbaty lub szklaneczką soku ze świeżych owoców. Na życzenie naszych Gości 
przygotujemy bufet przekąskowy bądź kolację bufetową. Wieczór SPA może zamienić się w modne party w szlafrokach. W SPA 
barze Szef Kuchni przygotuje dla Państwa dania smaczne i lekkie, a barman kolorowe drinki.

SPA BAR

PUB

MIODOSYTNIA MIODOSYTNIA MIODOSYTNIA

SPA

PUB

SPA

PUB
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Nietuzinkowy anturaż
300 letni Pałac odrestaurowany z pietyzmem i zaadoptowany na 
profesjonalne Centrum Konferencyjne, otoczony 12 ha parkiem 
w stylu angielskim i zarybione łowiska.

14 letnie doświadczenie 
w planowaniu i organizacji konferencji, szkoleń, seminariów, 
imprez integracyjnych, aukcji, uroczystych bankietów oraz imprez 
okolicznościowych. Listy referencyjne zadowolonych Klientów 
stanowią doskonałe potwierdzenie naszych umiejętności.

Lokalizacja 
ok. 100 km od Warszawy i Białegostoku, w sąsiedztwie 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i malowniczego 
Starorzecza Bugu. 

Atrakcje regionu 
Czysta i ekologiczna okolica zachęca do aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu: szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz 
konne w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, 
gospodarstwa agroturystyczne oferujące: miody z domowych 
pasiek, swojsko wędzone wędliny, tradycyjnie produkowane 
wyroby cukiernicze.  Organizujemy wycieczki do Drohiczyna 
(stolicy Podlasia), Muzeum Rolnictwa i Wsi w Ciechanowcu, 
wyjazdy do zaprzyjaźnionej stadniny, przejażdżki wozami 
drabiniastymi połączone z gawędą o historii regionu 
i klimatyczne kolacje wzdłuż dzikich brzegów rzeki Bug.

Strefa SPA
W zabytkowych podziemiach Lewej Oficyny na naszych Gości 
czekają 2 sauny (sucha i  parowa, jacuzzi, łóżka masujące, 
solarium i SPA Bar).

12 ha park w stylu angielskim 
i zarybione łowiska
Zachęcamy do wypoczynku na świeżym powietrzu wśród 
malowniczych alejek starodrzewia. Na amatorów połowów 
czekają wędki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Każda 
ryba może być przyrządzona przez Szefa Kuchni.

Bezpłatny, pojemny parking na 120 aut.
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ul. Kościelna 43
08-320 Sterdyń

e-mail: marketing@palacossolinskich.pl
mobile: 600 950 664, 

660 242 602 , 501 498 930

Wirtualna wycieczka:  
www.palacossolinskich.pl

GPS:  52°34’57.4”N 22°17’56.6”E

Utrzymanych w klimacie 300 letniego 
Pałacu:

• Degustacje miodów, nalewek,   
starzonych wódek, cygar

• Szkolenia z savoir-vivre

• Wieczory w towarzystwie szlachty 

• Teatr ognia

• Pokazy szermiercze

• Polowania z sokołami

Programy team-buildingowe 

• Rozbitkowie -  czyli budowanie tratw  
i wielkie połowy

• Misja wojskowa z elementami   
paintballa

• Ucieczka z Alcatraz 

• Wyprawy off-road

• Spływy kajakowe po Bugu

• Warszaty Corporate Social   
Responsibility

• Warsztaty warzenia piwa i kulinarne: 
sushi, kuchnia molekularna, czekolada, 
barista 

Propozycje i scenariusze wieczorne

• Imprezy tematyczne: Bal karnawałowy 
w strojach z epoki, Prohibicja, Kasyno 
w zadymionych podziemiach pałacu, 
Piwne Fanaberie, 

•  Pokazy taneczne oraz barmańskie

•  Oprawa muzyczna wieczorów 

Szeroki wachlarz programów integracyjnych


