Szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne
Dwór Zbożenna to XVIII
wieczny zabytkowy obiekt
otoczony pięknym parkiem z
ponad hektarowym stawem
rybnym.

Położony w
województwie
mazowieckim, z dala od
wielkomiejskiego zgiełku, a
jednocześnie z dogodnym
dojazdem z dużych miast.

Duży park pozwala na
zorganizowanie gier i zabaw
plenerowych, pikników i
spotkań integracyjnych.
Polecamy
zorganizowanie
ogniska lub grillowej uczty.
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Pokoje

Klasycznie urządzone, przestronne pokoje z pięknym widokiem na park
i okoliczne stawy. Nasze pokoje wyposażone są w biurko, telewizor, dwa
oddzielne łóżka lub 1 szerokie łoże W pokojach łazienka z prysznicem. W
wielu pokojach istnieje możliwość dostawki. Oferujemy zakwaterowanie w
pokojach 1-, 2- i 3-osobowych, a także w dwuosobowych pokojach o
podwyższonym standardzie i dwóch apartamentach

Sale konferencyjne
Ilość miejsc

W Dworze Zbożenna znajdują się dwie sale konferencyjne. Zapewniamy
dostęp do Internetu w technologii WiFi, projektor multimedialny, flipchart
z przyborami , ekran do prezentacji multimedialnych, telewizor LCD, stolik
pod sprzęt prezentacyjny
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Restauracja

Niepowtarzalna atmosfera stylowego wnętrza z zachowanymi sklepieniami z
XVIII wieku, światło i kolory przeszłości, w tle dyskretna muzyka, doskonała
kuchnia i miła obsługa - to wszystko znajdziecie w naszej restauracji.
Z Restauracji bezpośrednie wyjście do otaczającego parku. W okresie letnim
możliwość serwowania dań na zewnątrz w podcieniach lub altanie.

Serwis kawowy

Podczas serwisu zapewniamy: wybór herbat, kawę, wodę z cytryna i miętą,
soki , ciasta i ciasteczka wypiekane przez naszego cukiernika
W zależności od Państwa potrzeb możemy wzbogacić serwis o owoce, małe
przekąski, kanapki.
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Śniadania

Specjalnie dla naszych Gości chrupiący chleb pieczony na miejscu,
najlepsze wędliny, a na słodko dżemy z naszej spiżarni i miód z
zaprzyjaźnionej pasieki. Podczas śniadań serwowane są dania gorące (np.
kiełbaski, jajecznica, parówki), dodatkowo szeroki wybór wędlin,
regionalne sery podpuszczkowe, jajka, płatki śniadaniowe, jogurty,
warzywa, kawa, wybór herbat, soki w tym soki tłoczone z Doliny Radomki.

Obiady

Oferujemy Państwu trzydaniowy obiad z napojami (wodą/sokami).
Menu dostosujemy do Państwa preferencji.
Przykładowe menu:
Złocisty rosół z makaronem,
Roladka drobiowa z szynką i serem muśnięta sosem maślano-cytrynowym,
Szarlotka na gorąco
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Kolacje
Kolacja bufetowa - jedno danie gorące
serwowane lub bufetowe. Dodatkowo
trzy rodzaje przystawek, a także wybór
świeżych warzyw. Do kolacji serwujemy
wodę w dzbankach, herbatę, soki, w tym
również soki tłoczone „Z doliny
Radomki”
Kolacja uroczysta - dwa dania gorące,
osiem
przystawek, a także wybór
świeżych warzyw. Do kolacji serwujemy
napoje gazowane, soki, w tym również
soki tłoczone „Z doliny Radomki.
Dodatkowo słodka uczta z pieczonym na
miejscu ciastem i barkiem kawowym.
Grill - W sezonie letnim oferujemy
Państwu kolację grillową na terenie
dworskiego parku. Pięć rodzajów dań
grillowych, ponadto danie z kociołka.
Dodatkowo pyszny smalec, ogórki i
chrupiący chleb, a także surówki
i sosy do dań grillowych. Przy grillu
woda i napoje gazowane.
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Dodatkowe atrakcje

Dla wszystkich grup w cenie pobytu sauna, salka fitness oraz bilard

Proponujemy pakiet krótkich gier - zadań dla uczestników podzielonych
na grupy. W programie między innymi biegi zbiegów, wyścig piłeczek w
rynnach, wyścigi na poczwórnych nartach, polujący rekin. W razie
niepogody gry integracyjne w naszym Dworze. Polecamy serię krótkich
zadań typu minuta na wygraną.

Proponujemy zorganizowanie wieczoru kasyno, degustacji win lub
whisky, gier terenowych.
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Zaufali nam

Zapraszamy do spędzenia cudownych chwil
w Dworze Zbożenna
Pragniemy poinformować, że jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje i sugestie, a naszą ofertę chętnie dostosujemy do Państwa
potrzeb.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
+ 48 675 29 78, +603 120 322
lub mailowy recepcja@dworzborzenna.pl
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