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Poznaj Pałac Romantyczny

POZNAJ NASZE ATUTY

KOMFORT     JAKOŚĆ     KLIMAT

Dogodna
lokalizacja

(przy autostradzie A1)

67 pokoi Restauracja

16 ha parku Sala zabaw
dla dzieci

Klub muzyczny

2 bary

SPA
Basen

ok. 150 miejsc
parkingowych

SZANOWNI PAŃSTWO,

Pałac Romantyczny to czterogwiazdkowy Hotel z historią i duszą, mający w sobie klimat, czar i klasę 
XIX-wiecznej rezydencji. Obiekt w stylu eklektycznym w całości zaprojektował wybitny włoski architekt 
Henryk Marconi. Od zamierzchłych czasów zamieszkiwały go znamienite polskie rody, dwukrotnie 
miejsce to odwiedził słynny kompozytor Fryderyk Chopin. Starannie odrestaurowane wnętrza, dbałość 
o każdy detal wystroju i piękne otoczenie pozwalają naszym Gościom odbyć swoistą podróż w czasie. 
Pałac Romantyczny to miejsce niebanalne - stworzone z szacunkiem dla przeszłości, ale w zgodzie ze 
współczesnymi standardami komfortu. Tu styl i elegancja doskonale łączą się z jakością i wygodą. Obiekt 
zlokalizowany jest tuż przy autostradzie A1, zaledwie 15 km od Torunia. 



Zakochaj się w Pałacu Romantycznym

ŚLUB I WESELE W PAŁACU ROMANTYCZNYM

Apartament 
dla Pary 

Młodej gratis

Poprawiny
grillowe

Ślub cywilny 
w plenerze

Kaplica ślubów 
kościelnych

Wysoki
poziom obsługi

2 sale 
weselne

Wykwintne 
menu

ŚLUB I WESELE W PAŁACU ROMANTYCZNYM

Ślub i wesele to jedne z najważniejszych momentów w naszym życiu. Nadaj im niepowtarzalną oprawę i spędź 
je w Pałacu Romantycznym. Chętnie zorganizujemy dla Państwa duże wesele do 130 osób, jak i kameralny ślub 
w gronie najbliższej rodziny. W obiekcie znajdują się dwie eleganckie sale bankietowe z bezpośrednim wyjściem 
do ogrodu. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania ślubu kościelnego w neogotyckiej Kapliczce na 
terenie parku oraz ślubu cywilnego w amfiteatrze, w ogrodzie różanym lub w namiocie plenerowym. Zadbamy 
o każdy, nawet najmniejszy detal Waszej uroczystości, aby miała ona iście bajkowy klimat. 

Na Młodą Parę zawsze czeka nasz najpiękniejszy apartament, a Gości weselnych chętnie przyjmiemy w naszych 
pokojach o wysokim standardzie. Przed ślubem warto zrelaksować się w naszym SPA, a następnego dnia 
zaplanować sesję w romantycznym parku. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym menu, stworzonym 
przez naszego szefa kuchni czterogwiazdkowej Restauracji Marconi, a także z innymi atrakcjami, które proponujemy. 
Zapewniamy, że w Pałacu Romantycznym Twoje marzenia staną się rzeczywistością, a ślub i wesele u nas będzie 
niezapomnianym wydarzeniem zarówno dla Młodej Pary jak i Państwa Gości! 
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Sala Marconi – ok. 130 os.
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Sala Chopin – ok. 60 os.

Namiot plenerowy (idealny na ślub cywilny lub poprawiny grillowe)
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Kapliczka (możliwość organizacji ślubu kościelnego)

Wnętrze kaplicy
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Ogród różany (możliwość organizacji ślubu cywilnego)
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Ślubna sesja zdjęciowa w naszym parku
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Ślubna sesja zdjęciowa we wnętrzach Pałacu
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Apartament Fryderyk

Apartament Różany
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Apartament George Sand
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Podgrzewany basen zewnętrzny

Strefa relaksu VANILLA SPA
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5 min. od zjazdu z autostrady A1
15 min. od Starówki Torunia

Dla podróżujących autostradą A1:
Zjazd: Toruń - Północ (Turzno),

słupek 135/5
Dane do GPS X: 582466.68 Y: 481703.05

LOKALIZACJA

HOTEL&SPA
ul. Toruńska 1, Turzno

87-148 Łysomice
tel. 56 642 31 00

recepcja@palac-romantyczny.com

W pobliżu znajdują się:
- Toruńska Starówka – 15 km
- Jezioro Kamionki – 5 km
- Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach – 14 km
- Tężnie w Ciechocinku – 40 km
- Zamek w Golubiu-Dobrzyniu (XIV w.) – 27 km

tel. 56 642 31 45 / 47
marketing@palac-romantyczny.com

www.palac-romantyczny.com

tel. 56 642 31 45 / 47
marketing@palac-romantyczny.com

www.palac-romantyczny.com

HOTEL **** PAŁAC ROMANTYCZNY WESELA, JUBILEUSZE, 
UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE

NOWOCZESNE CENTRUM KONFERENCYJNE
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