
dobry klimat dla biznesu...

www.palacpodkampinosem.pl

Pałac pod Kampinosem to idealne miejsce na 

wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe, 

szkolenia, eventy oraz konferencje. Spełnimy 

wszystkie Państwa oczekiwania, a koszt 

dopasujemy według życzenia. 

Zadbamy o wszystko, żeby nasi Goście miło 

spędzili czas w klimatycznym otoczeniu 

późnobarokowego pałacu z malowniczym 

parkiem oraz stawem.



ZAPEWNIAMY

NOWOCZESNE 

WYPOSAŻENIE SAL 

KONFERENCYJNYCH

TRANSPORT
ZNAKOMITA 

KUCHNIA

PROFESJONALNA 

OBSŁUGA

BOGATA OFERTA 

TEAM BUILDING

MOŻLIWOŚC 

WYPOCZYNKU NA 

ŁONIE NATURY

BEZPŁATNE WI-FI

30
KILOMETRÓW OD 

WARSZAWY

10
SAL 

KONFERENCYJNYCH

7,5 ha

ZABYTKOWEGO 
PARKU ZE STAWEM

145
MIEJSC 

NOCLEGOWYCH

72
MIEJSCA 

PARKINGOWE

4,7/5
OCENA KLIENTÓW 
WEDŁUG GOOGLE



➢ w pełni wyposażone : rzutniki, 
ekrany, flipcharty, notatniki, 
długopisy, mazaki

➢ posiadają nagośnienie oraz sprzęt 
audiowizualny

➢ różnorodne pod względem wielkości 
oraz możliwości aranżacji

➢ posiadają dostęp do światła 
dziennego

➢ wyposażone są w klimatyzację
➢ posiadamy dpowiednio 

zaprojektowaną salę wielofunkcyjną 
o powierzchni 270 m², mogącą 
pomieścić do 300 osób, która 
umożliwia prezentację samochodów 
lub innego sprzętu o 
dopuszczalnym ciężarze 2,5 t             
i wjazdem o szerokości 210 cm

POZNAJ NASZE SALE



Sala
Cena ofertowa 

netto/dzień  

Sala im. T. Kościuszki do 100 osób 1 000,00 zł  

Sala im. F. Chopina do 100 osób 1 300,00 zł  

Sala Nr 3 hotel do 35 osób 500,00 zł  

Sala Nr 8 hotel do 35 osób 500,00 zł  

Sala Nr 10 hotel do 35 osób 500,00 zł  

Sala Nr 1 pałac do 30 osób 600,00 zł  

Sala Nr 4 pałac do 15 osób 400,00 zł  

Sala Bankietowa pałac do 32 osób 800,00 zł  

Sala Kominkowa pałac do 15 osób 800,00 zł  

Sala Zielona pałac do 10 osób 500,00 zł  



BAZA NOCLEGOWA

Na terenie Pałacu pod Kampinosem 
znajduje się  hotel, w którym przy 
pełnym zakwaterowaniu możemy 

ulokować 145 osób. 
Posiadamy pokoje 1 i 2 osobowe, 

a także kofmortowe, klimatyzowane 
apartamenty.  Każdy pokój posiada 

osobną łazienkę, TV oraz wi –fi.

Pokoje 
Cena ze 

śniadaniem  netto  

1 - osobowy 176,00 zł

2 - osobowy dla 1 osoby 176,00 zł

Dostawka 70,00 zł

2 - osobowy 204,00 zł

Apartament 287,00 zł



…Trochę relaksu po wytężonej pracy…

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć team buildingowych:

➢ wieczory tematyczne np. James Bond
➢ popularne gry terenowe np. olimpiada na wesoło, 

piłkarska liga mistrzów
➢ atrakcje podczas kolacji np. pokaz iluzji, show 

barmańskie, pokazy tańca
➢ impreza taneczna z DJ-em
➢ wycieczki np. zwiedzanie Twierdzy Modlin, Dworku 

w Żelazowej Woli, wyprawa rowerowa do 
Kampinoskiego Parku Narodowego

➢ dodatkowe atrakcje w Pałacu np. pokaz makijażu, 
degustacja win



W czasie wolnym zapraszamy do spacerów 
w naszym urokliwym parku krajobrazowym, a dla 

osób ceniących większą aktywność fizyczną 
proponujemy:

przejażdżki rowerowe, 
Nordic Walking,

ścieżki spacerowe,
boisko do siatkówki,

stół do tenisa stołowego,
siłownia w plenerze

bilard
rekreacyjne łowienie ryb „Złów i wypuść”.

Wieczorem zapraszamy do pomieszczenia chillout, 
na TV-SAT, piłkarzyki, dart bądź do pubu.



Polecamy Państwu nasz autorski program 
„Warsztaty antystresowe” z alpakami.

Proponujemy prowadzone działania mające na celu
przyniesienie możliwie najlepszych rezultatów
w poprawie funkcjonowania o różnorodnym
charakterze:

✓ zabawy oraz spontaniczne obcowanie              
z alpakami

✓ nieszablonowe formy aktywności ruchowej
✓ ćwiczenia edukacyjne, jak również uczące 

sprawowania opieki i zasad bezpieczeństwa 
podczas kontaktów ze zwierzętami

✓ spotkania okolicznościowe w połączeniu          
z edukacją i rekreacją ruchową



Zapewniamy smaczne menu naszej kuchni            
a w celu uatrakcyjnienia, możliwość 

zorganizowania wyjątkowego bankietu, kolacji 
w formie grillowej, bądź przy płomieniach               

z ogniska. 

Gotowi jesteśmy do kreowania menu na życzenie 
Gości. Posiadamy bogatą ofertę bufetów 

tematycznych.

Usługa

Cena 

ofertowa 

netto  

śniadanie 24,00 zł

obiad 37,00 zł

kolacja 26,00 zł

przerwa kawowa 12,00 zł



Zapraszamy do 
kontaktu

Email

biuro@palacpodkampinosem.pl

Telefon

22 725 67  09                                            

22 725 67 00

Pałac pod Kampinosem
ul. Fabryczna 1

05-084 Leszno

www.palacpodkampinosem.pl


