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Konferencje     Przyjęcia     Bankiety



ZAMEK DUBIECKO

czyodpowiadasz za organizację kameralnego spotkania, czy wydarzenia nakilkaset osób. 
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Park 
miejsce do organizacji imprez integracyjnych, 

prezentacji produktów, organizowania 
imprez na świeżym powietrzu.

Widokowy taras 
idealny np do prezentacji nowego modelu 
samochodu lub zorganizowania atrakcji 

w trakcie imprezy integracyjnej 
dla pracowników

Zobacz nasze 10 pomieszczeń konferencyjno-bankietowych, 
w tym zamkową salą konferencyjną na 100 osób oraz Oranżerię o powierzchni

400 m2, w której organizowaliśmy już wydarzenia na 300 osób



SALE KONFERENCYJNE
Organizacja konferencji i bankietów nawet do 300 osób

Oranżeria 300300Możliwe ustawienia 150

- osobne foyer idealne na przerwę kawową
- szatnia wraz z garderobą
- klimatyzacja
- wyjście do ogrodu z zadaszonym paleniskiem        
  i piecem chlebowym
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- dostęp do ogrodowej altany
- miejsce dostosowane dla osób 
  niepełnosprawnych
- podest sceniczny 

SALE WYPOSAŻONE SĄ W:

sprzęt multimedialny, 

ekran, dostęp do Internetu, 

nagłośnienie serwer NuVo, 

klimatyzację, 

profesjonalną mównicę z nagłośnieniem, 

oświetlenie system LUTRON, 

kabiny do tłumaczeń symultanicznych

150



60Sala Kominkowa

60

Możliwe ustawienia

40

- sala utrzymana w barokowym stylu
- klimatyzcja

Skarbczyk 24

Sala Hotel 30
Możliwe ustawienia

30

- wyjście do ogrodu
- klimatyzacja
- strefa business lounge

40Sala Kolumnowa
Możliwe ustawienia

40 30

- wyjście na taras z widokiem na fosę i park
- klimatyzacja
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70Sala Balowa

70

Możliwe ustawienia

34

- wyjście na taras od strony północnej parku zamkowego
- idealne na przerwę kawową foyer
- klimatyzacja

- najstarsza część Zamku Dubiecko
- legenda mówi, że w tej sali Stadnicki 
  przechowywał swoje skarby
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Kuchnia zamkowa słynie z doskonałego smaku, a nasi kucharze zdobywają 
najwyższe laury na ogólnopolskich konkursach kulinarnych.

GASTRONOMIA
Dzięki mistrzowskiemu przyrządzaniu potraw w restauracji 

zamku biznesowy obiad przerodzi się w królewską ucztę.

Śniadania biznesowe:

- w formie bufetu oraz z wersją 
- poranna kawa pod 200 letnim dębem
 z widokiem na panoramę 

Menu Lunchowe:

w formie serwowanej
w formie bufetu

Kolacja:

Kolacja serwowana + przystawki  
Kolacja w bufecie  
Kolacja serwowana + zimna płyta 
Biesiada grillowa

Zamkowa kuchnia słynie z doskonałych dań z dziczyzny.

degustacje win szkolenia sabrage

Przerwy kawowe:

  

KRUCHA       
kawa, herbata, woda mineralna z cytryną i miętą, 
kruche ciasteczka

OWOCOWA   
kawa, herbata, woda mineralna z cytryną i miętą, kruche 

KANAPKOWA  (2szt. / os.) 
kawa, herbata, woda mineralna z cytryną i miętą, kruche 
ciasteczka, mini tortilla + sandwich

 
Kociołek Zamkowej Zupy Myśliwskiej 



Dla uczestników konferencji parking gratis cena do negocjacji

NOCLEGI
Dodatkowy atut Twojej konferencji

 niecodzienne sale konferencyjne i zakwaterowanie

32  
POKOJE 2 OS.

8  
APARTAMENTÓW

SAUNA
STREFA CHILLOUT

za organizację kameralnego spotkania, czy wydarzenia na kilkaset osób. 
Neutralne sale w centrach biznesowych nastawionych na masowy wynajem 

czy wyraziste wnętrza Zamku, gdzie każdy detal będzie działał na Twoją korzyść?
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Zamek Dubiecko
ul. Zamkowa 1
37-750 Dubiecko

www.zamek.dubiecko.com

Kraków Rzeszów 

lotnisko Jasionka

Katowice

Wrocław
Lublin

Kielce

Warszawa

Łódź

Organizacja konferencji:
Adam Sowa
adamsowa@dubiecko.com
+48 730 406 059

Recepcja Hotel
recepcja@dubiecko.com
+48 16 651 10 58

Restauracja:
+48 16 651 24 10

35 km Przemyśl             45 km Rzeszów            215 km Kraków

 

60 km lotnisko 


