UWODZI KOMFORTEM I ELEGANCJĄ

Serdecznie witamy…
…w urzekającym pałacową architekturą hotelu
Pałac Alexandrinum.
W tym magicznym
i komfortowym miejscu, położonym zaledwie 13
km od granicy Warszawy, możecie Państwo
rozkoszować się ciszą, spokojem oraz bliskością
malowniczego krajobrazu.
Gustownie urządzone wnętrza, harmonijnie
łączące tradycję z nowoczesnością, zachwycają
od pierwszych chwil spędzonych w hotelu.
Miejsce magiczne, gdzie historia miesza się ze
współczesnością. W parku otaczającym hotel stał
dwór, z którym wiązały sie losy wielu wybitnych
postaci. W 1939 roku przebywał tu ze swoim
oddziałem major Henryk Dobrzański
Ponadto sto lat wcześniej właścicielem dworu był
Stanisław Grabowski, syn ostatniego króla Polski
Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety
Grabowskiej – słynnej Grabuli. Legenda głosi,
że królewskiego syna odwiedził w Krubkach,
najbardziej zagadkowy Car Wszechrosji, będący
jednocześnie tytularnym Królem Polski –
Aleksander I.
Car ten w Krubkach pożegnał się z Polską, która
była bliska jego sercu.
Dwór w Krubkach spłonął w sierpniu 1944 roku
w czasie największej bitwy pancernej na ziemiach
polskich.

H OTEL...

...otoczony jest przez 12-hektarowy zabytkowy park. Bogactwo
przyrody oraz urzekająca atmosfera sprawi, że miejsce to zachwyci
Państwa swoimi możliwościami.
Do Państwa dyspozycji oddajemy 54 komfortowo wyposażonych
pokoi ulokowanych na dwóch poziomach Pałacu oraz w Rezydencji.
Każdy pokój to oryginalna butikowa aranżacja. W sumie możemy
przyjąć w hotelu aż 142 osoby!
Wszystkie pokoje są wyposażone w telewizor LCD, Wi-Fi, sejf,
telefon oraz łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Wkrótce
hotel powiększy się o dodatkowe 50 pokoi.

Na terenie hotelu
oferujemy bogatą
strefę rekreacji:
 Basen
 Brodzik dla dzieci
 Jacuzzi
 Saunę suchą
 Bilard i piłkarzyki
 Siłownię
 Klub nocny

R ESTAURACJA T REMO

Wyśmienite dania przygotowane pod okiem doświadczonego Szefa
Kuchni, zachwycą nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia.
Wszystkie potrawy tworzone są w oparciu o naturalne i zawsze świeże
produkty.
W wykwintnych połączeniach smaków znajdą Państwo aromaty kuchni
regionalnej z elementami światowych trendów kulinarnych.
Każda wizyta w naszej eleganckiej restauracji będzie dla Państwa okazją do udania się w niepowtarzalną kulinarną podróż, podczas której
odkryjecie Państwo nieznane dotąd zestawienia smaków.

S POTKANIE F IRMOWE

Pałac Alexandrinum to magiczne miejsce, z nowocześnie
wyposażonymi salami konferencyjnymi, elegancką
restauracją, klubem nocnym oraz 12-hektarowym parkiem.
W klimatycznym Pałacu każde spotkanie pozostawi po
sobie niezapomniane wrażenia.
Zorganizujemy:
 Profesjonalną konferencję lub szkolenie
 Kolację firmową
 Bankiet
 Imprezę integracyjną w pałacowym parku
Nowe sale pomieszczą nawet 600 osób!

SALE

Powierzchnia

Układ teatralny

Układ szkolny

Podkowa

Gala dinner

Bankiet

Alexandryjska

113 m2

100

70

50

72

110

Konferencyjna

80 m2

80

50

28

50

90

Sala VIP

12,5 m2

–

–

8

–

–

Restauracja

170 m2

–

–

–

95

250

Sala górna

229 m2

100

60

50

100

180

Konferencyjna
dolna

268 m2

220

138

100

160

600

12 hektarów

–

–

–

–

Bez ograniczeń

Plener

U ROCZYSTOŚCI

Elegancki wystrój oraz wyjątkowa okolica powodują, że Pałac jest
doskonałym miejscem na zorganizowanie niezapomnianych uroczystości.
Wnętrza naszego obiektu nadadzą każdemu ważnemu dla Państwa
przyjęciu ekskluzywnego charakteru oraz iście bajkową oprawę.
Zorganizujemy dla Państwa:
 Przyjęcie weselne
 Komunię, chrzciny
 Przyjęcia okolicznościowe

S TAJNIA

Na terenie parku otaczającego hotel znajduje się
ośrodek jazdy konnej.
Daleko od zgiełku miasta i pośpiechu życia, a tylko
13 km od granicy Warszawy, zarówno dorośli jak
i dzieci mogą spędzić czas w otoczeniu przyrody.
Okoliczne tereny doskonale nadają się do jazdy
konnej – rozległy park, mnóstwo lasów i ścieżek
pozwala

zregenerować

siły

oraz

udoskonalić

umiejętności jeździeckie.
Chcemy pokazać dzieciom, młodzieży oraz dorosłym
jak bezpiecznie, świadomie i z radością

jeździć

konno. Nasz ośrodek jeździecki skupia wokół siebie
ludzi pozytywnych, otwartych, mających w sobie
pasję i miłość do koni.

SPA Alexandrinum

Wizyta w SPA Alexandrinum to podróż
do niezwykłych zakątków świata i krain
luksusu o których marzy każdy z nas. W SPA
Alexandrinum na Gości czekają zabiegi
z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków
Aromatherapy Associates.
W kosmetykach zawarte są ekstrakty
z najwyższej jakości roślin z całego świata.
Tutaj możesz poddać się zabiegom
pielęgnacyjnym na twarz i ciało oraz
masażom. Misją doświadczonych
kosmetologów i terapeutów Pałacu SPA
Alexandrinum jest dbanie o indywidualne
potrzeby każdego Gościa.

Hotel Pałac Alexandrinum
05-326 Krubki-Górki 13a
Gm. Poświętne, pow. Wołomin
(+48) 609 190 607
(+48) 799 072 530
(+48) 512 838 972
recepcja@palac-alexandrinum.pl
www.palac-alexandrinum.pl

TYLKO 13 KM OD GRANICY WARSZAWY!

