PA Ł AC

Pokoje / Rooms 81
Miejsca noclegowe / Accommodation 180
Sale konferencyjne / Conference rooms 11
Restauracja u Zamoyskiego / u Zamoyskiego Restaurant
Strefa SPA&Wellness z basenem w Folwarku
/ SPA&Wellness Zone with pool in Folwark
Kręgielnia w Folwarku / Bowling alley in Folwark
Strefa rekreacji / Recreation area
Korty tenisowe / Tennis court
www.palacifolwarklochow.pl

PA Ł AC

F O LW A R K

PałacOBIEKTU
Łochów to XIX wieczny zespół pałacowo-parkowy, zaadaptoOPIS

Lochow Palace
is the
XIX century palace and park, adapted for
DESCRIPTION
OF THE
FACILITY

RESTAURACJA
Dla Gości biznesowych, korzystających z usług hotelowych
i konferencyjnych w części historycznej kompleksu posiłki są
serwowane w Kuchni Pałacowej. Ilość miejsc: do 190 osób.
Restauracja „U Zamoyskiego” oferuje pyszne dania kuchni
staropolskiej i międzynarodowej. To idealne miejsce do kameralnych
spotkań rodzinnych, biznesowych oraz w gronie przyjaciół, a także
przyjęć okazjonalnych.
Godziny otwarcia: Śniadania 07:30-10:30, Restauracja 12:00-21:00
Ilość miejsc: 125

RESTAURANT
RE
For guests coming for bussines or leisure to the historical part of the
complex, the meals are served in Kuchnia Pałacowa (Palace Kitchen).
The number of places: up to 190 persons.
Restaurant „U Zamoyskiego” oﬀers delicious Polish cuisine and
international dishes. It is ideal for private family gatherings,
for business, as well as occasional parties.
hours: Breakfast 7:30 a.m. - 10:30 a.m.,
Opening hou
Restaurant 12:00 p.m. - 09:00 p.m.,
Capacity - 125 seats

SPA
Strefa SPA&Wellness z basenem, jacuzzi, saunami i sanarium,
znajduje się w nowej części kompleksu Folwarku Łochów, który jest
oddalony od historycznego Pałacu o 300m. Strefa SPA to 7 gabinetów
wyposażonych w najwyższej jakości sprzęt oraz kosmetyki
luksusowej marki Yonelle. SPA & Wellness oferuje szeroką gamę
luksus
zabiegów kosmetycznych, masaży klasycznych i orientalnych,
zapewniających odnowę ciała i duszy zgodnie z ideą Wellness.
Znany od wieków dobroczynny i leczniczy wpływ wody na ludzki
organizm, zapewnią odprężające kąpiele w jacuzzi, seanse w saunie
oraz kosmetyki na bazie NANOwody. SPA oferuje również Kuracje
Przyszłości - zabiegi z zastosowaniem ultradźwięków, mikrodermabrazji,
peelingu kawitacyjnego i urządzenia do drenażu ciała.

SPA
SPA&Wellness area with a swimming pool, jacuzzi, saunas and
a sanarium is located in the new part of Folwark Łochów
located
300m away from the historical Palace. The SPA area features
lo
7 oﬀices with the highest quality equipment and cosmetics of the
luxury brand Yonelle. SPA and Wellness oﬀers a wide range of beauty
treatments classical and oriental massages, ensuring renewal of
body and soul in the spirit of wellness. Known for centuries beneficial
and therapeutic eﬀect of water on the human body, ensure a relaxing
bath in the Jacuzzi, screenings in sauna and cosmetics on the basis
of NANOwody. SPA also oﬀers Treatments of the Future - treatment
with ultrasound, microdermabrasion, cavitation peeling and device
to drain the body.

DODATKOWE USŁUGI
DO
parking (100 miejsc dla samochodów osobowych, 10 dla autokrów)
boisko wielofunkcyjne
(tenis ziemny, siatkówka, koszykówka, mini piłka nożna)
warsztaty ceramiczne i malarskie
sprzęt rekreacyjny
(kajaki, rowery turystyczne, rowery wodne, łódki, kije do Nordic
Waking)
grill i ognisko w Kamiennej Grocie

ADDITIONAL SERVICE
parking (100 spaces for cars and 10 for coaches)
multi sports area
(tennis, volleyball, basketball, mini-football)
ceramic and painting workshops
recreational equipment
(canoe, bicycles, boats, poles for Nordic Walking)
BBQ and fireplace in Stone Cave

CENTRUM KONFERENCYJNE
11 stylowych sal konferencyjnych o powierzchni od 24 m2 do 203m2
konferencje nawet do 200 osób
bogaty wybór menu konferencyjnego
(przerwy kawowe, lunche, kolacje)

CONFERENCE CENTRE
11 stylish meeting rooms in size from 24 m2 to 203m2
conferences up to 200 people
wide selection of conference menu
(coﬀee breaks, lunch, supper)

wany na centrum konferencyjno – wypoczynkowe, położony
zaledwie godzinę drogi od Warszawy. Jest to kompleks 5 budynków
o niepowtarzalnym stylu, staw, 13 ha terenów zielonych z dostępem
do rzeki Liwiec oraz zabytkowy park z drewnianym kościołem.
Idealne miejsce na złożenie przysięgi małżeńskiej i przeżycie
niezapomnianego przyjęcia weselnego. Dysponuje dwoma salami
bankietowymi na 120 i 200 osób orazposiada 81 pokoi mogących
pomieścić około 180 osób. Pałac specjalizuje się również
w organizowaniu konferencji, szkoleń, eventów, a także kolacji
plenerowych oraz biesiad z muzyką na żywo w Kamiennej
Grocie................................................................................

conference and recreational center, located just an hour from
Warsaw. It is a complex of 5 buildings with a unique style, and 13
hectares of green areas with access to the river Liwiec and the
historic
park with a wooden church. The perfect place for an oath of
hi
marriage and the experience unforgettable wedding reception. The
Palace has 2 large weeding rooms that can accommodate 120 and
200 people and 81 rooms which can accommodate about 180 guests.
The place also specializes in organizing conferences, training events,
as well as outdoor and dinner feasts with live music in the Stone
Cave.

ZESTAWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH / MEETING ROOMS
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SALE KONFERENCYJNE / GROUND FLOOR
Sala Brzozowa / Birch room
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Sala Dębowa (poddasze) / Oak room (attic)
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Sala Muzyczna / Music room
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Sala Kawiarniana / Café room
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Sala Lazurowa / Azure room
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-

Sala Lipowa
(poddasze) / Linden room (attic)
Lip
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Sala Bursztynowa / Amber room
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-

Sala Wrzosowa / Heather room
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-

-

Sala Jaśminowa / Jasmine room
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SALE BALOWE / BALLROOMS
Sala Restauracyja Kuchni Pałacowej /
Hall Restaurant Palace Kitchen
Oranżeria przy Kuchni Pałacowej /
The Orangery at the Palace Kitchen
Sala Balowa w Pałacu / Ballroom in the Palace
KUCHNIA PAŁACOWA

DREWUTNIA PARTER

DREWUTNIA I PIĘTRO

Sala
Brzozowa
88 m2

Sala Restauracyjna
Kuchni Pałacowej
201 m2

Sala
Dębowa
90 m2

Oranżeria

przy Kuchni Pałacowej
144m2

Sala
Lipowa
65 m2

NAJWIĘKSZA SALA BALOWA

THE BIGGEST BALLROOM

Powierzchnia

201 m2

Area

201 m2

Wysokość

3,90 m

Ceiling height

3,90 m

Rozmiar drzwi

156 x 220

Door size

156 x 220

Klimatyzacja

Tak

Air conditioning

Yes

Światło dzienne

Tak

Daylight

Yes

Komunikacja

WIFI

Communications

WIFI

Wbudowany AV
Wbud

Głośniki

Build-in AV

Sound systems
sy

Windy

Nie

Elevators

No

Przechowalnia i szatnia

Tak

Store & cloakroom

Yes

Sprzęt

Stoły, krzesła, rzutnik, ekran, tablice

Equipment

Tables, chairs, overhead projector, screen,

flipchart, mównica, mikrofony
Specjalne wyposażenie

Nakrycia, zastawa

flip charts, overhead projector, microphones
Special features

Tablewares, cutlery

SALE KONFERENCYJNE

MEETING ROOMS

Sale konferencyjne

11 sal, wielkość od 24 m2 do 203 m2

Conference rooms

11 rooms, size ranging from 24 m2 to 203m2

Wysokość

Od 2,25 m do 4,65 m

Ceiling height

From 2,25 m to 4,65 m

Foyer

Tak

Foyer

Yes

Klimatyzacja

Tak

Air conditioning

Yes

Światło dzienne

Tak

Daylight

Yes

Komunikacja

WIFI (10Mbps)

Communications

WIFI (10Mbps)

Wbudowany
AV
Wbud

Głośniki, mikrofon,
projektor, ekrany
mik

Built-in AV
Buil

system, microphone, projector, screen
Sound sy

Przechowalnia i szatnia

Tak

Store & cloakroom

Yes

Sprzęt

Krzesła, stoły, rzutniki, ekran, tablice

Equipment

Chairs, tables, projector, screen, flip charts,

flipchart, mównica
Sprzęt AV

Business Centre

lectern

Hotel może zapewnić dowolne rozwiązania

AV Equipment

audiowizualne zgodne ze specyfikacją

solutions according to the customer

techniczną klienta

technical specification

możliwość skorzystania w recepcji
WiFi; m

Business Centre

z drukarki, faksu i xero

WiFi; printer,
fax and photocopier are
prin
available in at the reception desk

PAŁAC PARTER

Sala
Kawiarniana
49m2

The hotel can provide any audiovisual

PAŁAC I PIĘTRO

Sala
Lazurowa
48m2

Sala
Muzyczna
64 m2
Sala
Balowa
116m2
Sala
Jaśminowa
24 m2

Sala
Bursztynowa
32m2

Sala
Wrzosowa
24 m2

OPIS
OBIEKTU
OPIS OBIEKTU

DESCRIPTION
OFFACILITY
THE FACILITY
DESCRIPTION OF THE

LOKALIZACJA
70 km od Warszawy (dojazd drogą S8)
40 ha terenów zielonych z dostępem do rzeki Liwiec

LOCATION
70 km from Warsaw (road S8)
40 hectares of green areas with access to the Liwiec river

ZAKWATEROWANIE
81 stylowych pokoi (180 miejsc noclegowych)
13 pokoi w Pałacu
a
(2 apartamenty,
9 pokoi 2-os., 1 pokój 1-os.)
56 pokoi w Wozowni
(6 pokoi 1-os., 46 pokoi 2-os., 4 pokoje 3-os.)
12 pokoi 2-os. w Oficynie

ACCOMMODATION
81 comfortable and modern rooms (180 beds)
13 rooms in the Palace
(2 apartaments, 9 double rooms, 1 single room)
56 rooms in Wozownia
(6 single rooms, 46 double rooms, 4 triple rooms)
12 double rooms in Oficyna

WYPOSAŻENIE POKOI
telewizor, telewizja satelitarna
łazien z pełnym węzłem sanitarnym
łazienka
WiFi
telefon
suszarka do włosów
żelazko i deska do prasowania na zyczenie

ROOM FACILITES
TV sat
bathroom with WC, shower or bath
WiFi
telephone
hair dryer
iron and ironing board on request

Wizualizacje wykorzystane w folderze nie przedstawiają realnego stanu wnętrz oraz budynków, służą jedynie celom poglądowym .
Visualizations used in the folder do not show the real state of interiors and buildings, it can be treated as an example only.

PAŁAC I FOLWARK ŁOCHÓW
ul. Konopnickiej 1, 10, 07-130 Łochów
tel. +48 533 444 797
palaclochow@arche.pl
www.folwarklochow.pl

ARCHE S.A.
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 14 64
siedlce@arche.pl
www.arche.pl

1% przychodów ARCHE jest przekazywany na działalność FUNDACJI LENY GROCHOWSKIEJ, której głównym celem jest zapewnienie mieszkań repatriantom z Kazachstanu.
1% of the ARCHE revenue is donated to LENA GROCHOWSKA FOUNDATION whose main purpose is to ensure accommodation for the repatriates from Kazakhstan.

