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2 Akademia golfa

Turniej piłki nożnej
Hotel Pałac Mała Wieś dysponuje pięknie położonym obiektem
sportowym pośród sadu jabłoniowego. Dlatego też będąc tutaj,
żal byłoby nie wykorzystać możliwości skorzystania z okazji do
zorganizowania firmowego turnieju piłki nożnej. Proponujemy
rozegranie meczu piłki nożnej drużyn 5-6 osobowych według
przepisów futsalowych oraz poprowadzenie turnieju,
sędziowanie oraz przygotowanie pucharu dla zwycięzców –
dla nielubiących piłki nożnej w tym samym czasie możemy
zaproponować zajęcia z cheerleaderingu.

Nasze treningowe Pole Golfowe to malowniczo położona
strzelnica oraz dołki treningowe oferujące naszym gościom
najlepsze warunki do nauki i gry w golfa oraz wypoczynku.
Zajęcia prowadzone są przez zawodowych trenerów
wykształconych przez PGA, którzy z humorem i pasją
przedstawią zasady gry w golfa. Idealny sposób na organizację
spotkań biznesowych oraz wszelkiego rodzaju imprez, która
w najlepszy sposób łączy świat biznesu i sportu.

Imprezę piłkarską można wzbogacić o udział piłkarzy znanych
piłkarzy z doświadczeniem z europejskich i reprezentacyjnych boisk.
Miejsce atrakcji

Ilość osób

Boisko

10-50

Cena: od 1000 zł

Sezonowość

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Driving Range

10-35

Cena: 3500 zł

Sezonowość

Oferta Sportowa
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4 Duathlon

Rakietowe zawody
Niezwykle wykańczający turniej – kombinacja bardzo
wymagających i wyczerpujących dyscyplin sportu, które
łączy jedynie „rakieta” trzymana wrękach zawodników.
Rywalizacja w tego typu turnieju polega na rozegraniu
3 setów z jednym przeciwnikiem, w trzech, bardzo różnych
technicznie dyscyplinach.
Pierwszy set – to pojedynek tenisa stołowego
Drugi set – to pojedynek badmintona
Trzeci set – to kort tenisowy i zasady serwu jak w tie breaku

Duathlon to rodzaj wieloboju, będący kombinacją biegania
i jazdy na rowerze. Nie obejmuje jednak, tak jak triathlon,
pływania.
Można
dokonać
przeróżnych
kombinacji
odległościowych, gdyż nie ma odgórnie ustalonych zasad, co do
długości tras. Dodatkowym walorem jest przepiękne otoczenie
Pałacu oraz grójeckich sadów. Piękne otoczenie wpływa na
przyjemność wykonywanych konkurencji.

Poprowadzimy turniej oraz przygotujemy nagrody dla zwycięzców!
Miejsce atrakcji

Ilość osób

Kort tenisowy hotelu

do 20

Cena: od 2500 zł

Sezonowość

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Pałacowe ogrody
oraz teren wokół
Małej Wsi

10-30

Cena: od 3000 zł

Sezonowość

Oferta Sportowa
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6 Yoga na świeżym powietrzu

Nordic Walking z instruktorem
Dla pasjonatów pięknych widoków i spacerów na świeżym
powietrzu polecamy rekreacyjne wypady nordic walking
z instruktorem. Kilka tras zlokalizowanych wokół Hotelu
Arłamów sprawią przyjemność dla ciała i dla ducha. Sport,
który można uprawiać o prawie każdej porze roku i w prawie
każdych warunkach pogodowych.

Jeden z sześciu systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się
związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Poprzez odpowiedni
trening ciała i medytację joga deklaruje możliwość rozpoznania
natury rzeczywistości. Projekt BIZNESYOGA to trening dla
Twojego zespołu, który podnosi koncentrację, wydajność oraz
redukuje napięcie. Zrealizuje trening w naszych pięknych
salach, bądź w otoczeniu pięknej przyrody.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Pałacowe ogrody
oraz teren wokół
Małej Wsi

10-30

Pałacowe ogrody
oraz teren wokół
Małej Wsi

5-30

Cena: od 1000 zł

Sezonowość

Cena: od 1000 zł

Sezonowość

Oferta Sportowa
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8 Olimpiada sportowa w Małej Wsi

Spływ kajakami po Pilicy
Pilica to najdłuższy pierwszy dopływ Wisły, jej długość wynosi
ponad 300 km. Widoki z kajaka są malownicze i zauroczą
niejedną osobę. W dolinie rzeki zachowało się wiele lasów oraz
unikalnych zakątków przyrody. Okoliczności przyrody pozwalają
na obserwację dzikich zwierząt. Oferujemy szeroki wybór tras
kajakowych oraz możliwość opracowania własnej trasy.

Małowiejska Olimpiada to zestaw konkurencji sportowych
połączonych z biegiem na orientację. Uczestnicy zostają podzieleni
na zespoły. Po krótkiej odprawie i wytłumaczeniu zasad
drużyny wraz z kartami startowymi i mapami rozpoczynają
zadania. Każdy zespół startuje do zadania w odstępie co
5 minut. Kolejność zaliczania konkurencji jest dowolna. Zwycięzcą
zostaje drużyna, która w najkrótszym czasie i najwyższą liczbą
punktów ukończy wszystkie konkurencje.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Rzeka Pilica
w okolicach
Nowego Miasta

5-30

Pałacowe ogrody
oraz teren wokół
Małej Wsi

1-30

Cena: od 2000 zł

Sezonowość

Cena: od 8000 zł

Sezonowość

Oferta Sportowa
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10 Bieg ekstremalny

Łucznictwo
Kto nie chciałby choć na chwilę zostać Robinem Hoodem?
By spełnić to marzenie proponujemy szkolenie z łucznictwa
w naszym parku. Każda chętna osoba pod okiem naszych
instruktorów, będzie mogła poczuć przyjemność płynącą
z celnego trafienia. Prowadzący tor łuczniczy zadbają
o odpowiednie poinstruowanie i skorygowanie postawy
każdego uczestnika chętnego do strzału. Istnieje możliwość
zorganizowania turnieju łuczniczego.

MWgeddon to autorski bieg wzorowany na ekstremalnych
biegach przeszkodowych. Zawodnicy startują pojedynczo lub
w 2 osobowych teamach. Możliwe trasy do przebiegnięcia od
1 km do 3 km. Przeszkody do pokonania to przede wszystkim:
skok przez ściankę, czołganie pod zasiekami, koszmar
wulkanizatora, bieg po równoważni, transport rannego na
noszach, rów z błotem oraz wiele innych.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Pałacowe ogrody

10-30

Pałacowe ogrody

20-100

Cena: od 3000 zł

Sezonowość

Cena: 6000 zł

Sezonowość

Wyjątkowe – tylko w Małej Wsi
1

2 Warsztaty z pszczelarzami przy ulach

Degustacje cydrowe
Spotkanie z Tomaszem Porowskim z Cydru Ignaców –
współtwórcą pierwszej cydrowni rzemieślniczej w Polsce. Pałac
w Małej Wsi jest położony w powiecie grójeckim – zagłębiu
polskich sadów jabłoniowych. Jedną z wizytówek regionu jest
doskonały cydr wytwarzany z lokalnych owoców. Podczas
cydrowego spotkania Goście będą mieli okazję poznać m.in.
historię cydru, sposób jego produkcji, a także dowiedzieć się,
jak kwestia wytwarzania tego trunku wygląda w Polsce.

Spotkania
prowadzone
przez
rodzinę
Tuszyńskich,
prowadzącymi rodzinną pasiekę z tradycjami od 1946 roku,
a od 2018 roku pasiekę w naszym ogrodzie. Celem spotkania jest
zaprezentowanie jak wygląda praca pszczelarza. Właściciele
pasieki opowiedzą o różnych aspektach życia pszczół, ich roli
w świecie przyrody, a także wpływie na człowieka. Część
wykładu dotyczy produktów pszczelich: ich pochodzenia,
zróżnicowania i zastosowania. Wykład jest wstępem do
praktycznej części warsztatów, która u wszystkich budzi
największe emocje, zwłaszcza w trakcie otwarcia ulu...

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Pałacowe ogrody

5-50

Pałacowe ogrody

5-50

Cena: od 1000 zł

Sezonowość

Cena: 2000 zł

Sezonowość

Wyjątkowe – tylko w Małej Wsi
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Zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem

4 Wycieczka po parku i rezerwacie Modrzewina

Poznaj historię Małej Wsi! Niezwykłe losy tego miejsca sprzężone
z historią arystokratycznych rodów, które odwiedzały nasz
Pałac. Dowiedz się co robił w Pałacu król Stanisław August
Poniatowski, znajdź miejsce, w którym straszy Biała Dama
i poznaj legendę o Sabie – psie, który kochał Małą Wieś.
W trakcie godzinnego zwiedzania Pałacu przeniesiesz się
wehikułem czasu do epoki, która minęła.

Zabytkowy park w Małej Wsi liczy sobie ponad 200 lat i wyróżnia
się niezwykłą kolekcją unikatowych, niespotykanych indziej
drzew. Romantyczna zabudowa obejmująca mauzoleum, stawy
i ruiny Pałacu przenosi odwiedzających do innego wieku. Ponadto
Ogród Francuski, Ogród Różany, najstarszy w regionie sad
jabłoniowy, ogród warzywny i rezerwat Modrzewina sprawiają,
że w każdym miejscu można podziwiać piękną przyrodę.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Pałac

5-25

Pałacowe ogrody

5-25

Cena: 25 zł za osobę

Sezonowość

Cena: 25 zł za osobę

Sezonowość

Wyjątkowe – tylko w Małej Wsi
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6 Gra terenowa – odnajdź skarb Małej Wsi

Wycieczka kolejową drezyną
Niegdyś Pałac był połączony z Warszawą linią kolejową, która
odbierała produkty wytworzone w małowiejskim folwarku
i przewoziła do stolicy. Dziś jest to już dawne wspomnienie,
ale została linia torów kolejowych, którą można wykorzystać
do wycieczki drezyną kolejową, która sprawia fantastyczną
frajdę. Poznaj historię Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej, którą
przedstawią pasjonaci zabytkowego kolejnictwa

Legenda głosi, że w 1945 w Małej Wsi został ukryty skarb
właścicieli Pałacu, którzy zostali wyeksmitowani z własnego
domu. Dotąd nie został odkryty, ale dzięki Waszemu
zaangażowaniu i pasji do historii niezwykłych miejsc może udać
się go odnaleźć!

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Teren poza Pałacem

5-20

Pałacowe ogrody

50-400

Cena: 2500 zł

Sezonowość

Cena: 1500 zł

Sezonowość

Imprezy tematyczne
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2 Kasyno

Wielki Gatsby
Zapraszamy na najbardziej ekskluzywny i wyszukany bal
do tej pory zarezerwowany tylko dla elit. Motyw Wielkiego
Gatsbyʼego to czyste szaleństwo.
Lata 20.-ste, czas prohibicji, gangsterów, wielkich majątków
i szemranych interesów. Milionerzy w Nowym Jorku ubrani
we fraki wraz ze swoimi pięknymi partnerkami wiedzieli co to
znaczy doskonała zabawa. Na salonach gościły cekiny, frędzle,
pióra, futra i różnego rodzaju nakrycia głowy.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Sale bankietowe
Pałacu

50-400

Cena: 4000 zł

Sezonowość

Zapraszamy do spędzenia wyjątkowego czasu w kasynie,
gdzie liczy się szczęście i spryt. Przy stołach czekać będzie
na Państwa profesjonalna obsługa krupierska. Każdy
z uczestników dostaje żetony, a pod koniec zabawy wyłaniamy
zwycięzcę. *proponujemy również druk specjalnych, firmowych
banknotów o różnych nominałach z logo firmy i zdjęciami kadry
zarządzającej. Gracz wymienia banknoty na żetony u krupiera.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Sale bankietowe
Pałacu

50-400

Cena: 7000 zł

Sezonowość

Imprezy tematyczne
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4 Alicja w krainie czarów

Wieczór Oscarów
Przejście po czerwonym dywanie w błysku fleszy to będzie
tylko początek. Klimatyczny wystrój sali przypominający
uroczystą galę wprowadzi automatycznie status VIP dla
wszystkich zaproszonych Gości. Dekoracyjne oświetlenie
potęguje wrażenia – wkroczyłeś właśnie do fabryki snów,
witamy w Hollywood!

Przenieś się razem z nami w pełen cudów i dziwów baśniowy
świat „Alicji w Krainie Czarów”. Daj się zaskoczyć i ponieść
kolorowej rzeczywistości, gdzie nic nie jest takie jak się wydaje!

Nasza propozycja dostarczy Tobie i
maksymalną dawkę splendoru i elegancji.

Twoim

Całość uzupełnią efektowne dekoracje oraz efekty świetlne,
które podkreślą klimat imprezy. O dobrą zabawę zadba również
nasz sprawdzony DJ lub zespół muzyczny.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Sezonowość

Sale bankietowe
Pałacu

50-400

Cena: 5000 zł

gościom

Na uczestników eventu czekać będzie moc niezwykłych
atrakcji. Iluzjonista czarować będzie imponującymi sztuczkami,
a molekularny pokaz barmański z pewnością zaskoczy każdego!

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Sale bankietowe
Pałacu

50-400

Cena: 7000 zł

Sezonowość

Imprezy tematyczne
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Kraina Lodu w zimowym ogrodzie

6 Piknik piłkarski

Zimowa impreza do doskonały pomysł, jeśli chodzi o eventy
mające na celu zintegrowanie uczestników. Kraina Lodu
posiada niezwykłą scenografię – imitację bałwanów, dywany
ze skóry, poroża na ścianach i drewniane meble. Klimat
zapewniają nasze ogrody zimowe – Oranżeria i Szklarnia.
Doskonałą porą na zorganizowanie takiego wyjazdu jest
oczywiście zima. Impreza w stylu Krainy Lodu to doskonały
pomysł na event. Zorganizujemy rzeźbienie w lodzie jako
główną atrakcję. Na naszych oczach z ogromnych brył lodu
powstaną prawdziwe arcydzieła.

Specjalnie dla uczestników spotkania stworzymy strefę piłkarską
z mnóstwem atrakcji oraz wypoczynkowym chilloutem na
zielonej murawie. Podczas imprezy Goście będą mięli okazję
sprawdzić swoje umiejętności piłkarskiej gry zespołowej na
dmuchanym boisku – gigantycznych piłkarzykach, refleks
bramkarza, siłę kopnięcia, szybkość dryblingu czy też precyzję
strzałów. Być może odkryjemy nowy talent komentatorski, a na
pewno sprawdzimy wiedzę z zakresu piłki nożnej podczas
multimedialnego quizu. Będzie również „coś dla oka”... bardzo
widowiskowe taneczne show Cheerleaderek oraz pokazy
Freestyle Football ! Możemy również zaprosić gwiazdę futbolu,
która zintegruje uczestników, opowie anegdoty i skomentuje
mecz wyświetlany na wielkim ekranie.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Sale bankietowe
Pałacu

50-400

Sale bankietowe
Pałacu i ogrody

50-1000

Cena: 10 000 zł

Sezonowość

Cena: 6000 zł

Sezonowość

Team building
1

Escape Room

2

Razem z uczestnikami zwyczajowo od 2 do 5 osób musisz
rozwikłać zagadkę i opuścić pokój. Wszystkie wykonywane
przez was czynności mają ciąg przyczynowo skutkowy.
Uczestnicy zaczynają zabawę w tak samo przygotowanym
pokoju, zatem łatwo porównać wyniki i wybrać najlepszych.
Wiek ani płeć uczestników nie ma znaczenia, za to od
uczestników wymagana jest kreatywność, spostrzegawczość
i współpraca. Zabawa nie wymaga tężyzny fizycznej, za
to pochłania w 100 % sprawność umysłową. W trakcie
kiedy zamknięci w pokoju będziecie szukali rozwiązania
zagadki, będzie opiekował się wami mistrz gry. Początkowa
podpowiedź wprowadzi Was w temat zabawy...

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale bankietowe
Pałacu

5-30

do 3h

Cena: od 4000 zł

Sezonowość

Paintball
Organizacja firmowej imprezy integracyjnej w formie rozgrywki
paintballowej jest doskonałym sposobem na integrację
pracowników Twojej firmy. Z drugiej strony paintball to po prostu
dobra zabawa. Widzimy to, szczególnie tuż po pierwszej grze –
gdy adrenalina już opadnie, pojawia się uśmiech i zadowolenie
na twarzach zawodników.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Warka (około 35
km od Małej Wsi)

5-30

do 6h

Cena: od 200 zł za osobę

Sezonowość

Team building
3

Bitwa łuczników

4

Bitwa Łuczników to gra, która spodoba się każdemu. Różne
warianty naszej gry powodują, że można ją przeprowadzić dla
każdej ilości osób, od małej grupy po imprezę masową. Nie
ogranicza nas także przestrzeń – damy radę przeprowadzić grę
zarówno na powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach.
Gra ma formę zespołową, przez co chętnie współpracujemy
z firmami teambuildingowymi oraz trenerskimi – to
znakomity przerywnik w szkoleniu, który również
wzmacnia więzy pomiędzy pracownikami. Bitwa łuczników
to fantastyczna, bezpieczna zabawa! Bezpieczniejsza niż
paintaball, a dostarczająca tyle samo emocji.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Ogrody Pałacu

5-100

do 2h

Cena: od 160 zł za osobę

Sezonowość

Zorbing
Niesamowita zabawa polegająca na turlaniu się wielkiej kuli.
Uczestnik może zostać przypięty pasami i zjeżdżać w dół stoku,
lub być nieprzypięty i wówczas „chomikuje” w środku. Kula
sferyczna może być wykorzystywana również na całkowicie
płaskim terenie – wtedy wykorzystywana jest specjalna rampa
do staczania jej. Kulę można również wykorzystać w przeróżnych
scenariuszach teambuildingowych, w których uczestnik
pokonuje specjalny tor.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Ogrody Pałacu

5-30

do 2h

Cena: od 1900 zł

Sezonowość

Team building
5

Akademia Jazdy Tomasza Kuchara

6

Specjalny tor zlokalizowany w okolicach Małej Wsi daje
możliwość przeżycia niesamowitej przygody z dawką
adrenaliny, gdzie pod okiem instruktorów znanego rajdowcy
Tomasza Kuchara można rywalizować w sportowej próbie.
Wyjątkowe zawody i testy, na których uczestnicy mogą
sprawdzić swoje umiejętności za kierownicą sportowych
samochodów.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

okolice Mszczonowa (30 minut
od Małej Wsi)

20-100

całodziennie

Cena: od 25 000 zł

Sezonowość

Dzień w Suntago Park of Poland
Spędź dzień w największym acquaparku w Europie! Wiele
zjeżdżalni, baseny zewnętrzne, strefa saun i wiele innych
wodnych atrakcji sprawia, że warto wybrać się na dzień do
Suntago, aby skorzystać z oferty.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

okolice Mszczonowa (30 minut
od Małej Wsi)

20-100

całodziennie

Cena: od 190 zł za osobę

Sezonowość

Team building
5

Maszyna Goldberga

6

Budowanie Maszyny Goldberga to zaawansowana wersja
zabawy z dominem. Z tą małą różnicą, że do wykorzystania masz
całą masę dźwigni, przekładni, wahadeł, spirali, drewnianych
klocków i masy innych gadżetów. W trakcie całej zabawy
ekipa podzielona na mniejsze zespoły buduje przyczynowoskutkowy ciąg, który pracuje w bardzo widowiskowy sposób.
Zasada podstawowa jest niezmienna, całą maszynerię po paru
godzinach budowania trzeba wprowadzić w ruch dotknięciem
palca… no chyba, że będziecie mieli inny pomysł :)

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale Pałacu

20-50

do 4h

Cena: od 5500 zł

Sezonowość

Quiz
Lubisz Quizy i dobrą zabawę? Jeśli tak to Bitwa Umysłów jest
właśnie dla Ciebie! Zbierz drużynę i zweryfikuj swoją wiedzę
w miłym towarzystwie. Na czym polega Bitwa Umysłów? Ideą
zabawy jest aby spotkać się w miłym towarzystwie rywalizować
między drużynami za pomocą swoich umysłów :) W rozgrywce
może wziąć maksymalnie 15 drużyn (optymalna liczba osób
w drużynie to 5-6). Zabawa ma formę interaktywnego Quizu,
a jego przebieg składa się z 9 rund. Cel quizu jest jeden. Pokonać
przeciwnika w zaciętej walce umysłów.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale Pałacu

20-100

do 4h

Cena: od 4000 zł

Sezonowość

Warsztaty rozwoju
1

Warsztaty florystyczne

2

Wspaniały Ogród Francuski z tysiącami kwitnących róż
stał się pretekstem do poszerzenia naszej oferty o warsztaty
florystyczne. Podczas 2-godzinnych zajęć, pod czujnym okiem
wykwalifikowanej florystyki Uczestnicy będą mieli szansę
spróbować swoich sił w tworzeniu kompozycji kwiatowych,
i nie tylko. Uczestnicy otrzymają do dyspozycji pełen zestaw
narzędzi, kwiatów i innych elementów niezbędnych do
wykonania kompozycji. Wszystkie warsztaty realizowane są
z wykorzystaniem sezonowych kwiatów i roślin, dostępnych
w danej porze roku.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

sale i ogrody
Pałacu

do 20

do 4h

Cena: od 2000 zł

Sezonowość

Warsztaty garncarskie
Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie sposób toczenia
różnych rodzajów naczyń na kole garncarskim, opowiadanie
o historii garncarstwa, poszczególnych procesach powstawania
naczyń glinianych, po czym każdy uczestnik z pomocą garncarza
toczy naczynie, które po wyschnięciu będą zdobione.
Na specjalnie przygotowanych stanowiskach (2 elektryczne
oraz 1 nożny) uczestnicy będą mogli sprawdzić się nie tylko jako
projektanci, ale również producenci oryginalnych i wyjątkowych
naczyń glinianych.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale i ogrody
Pałacu

do 20

do 4h

Cena: od 3500 zł

Sezonowość

Warsztaty rozwoju
3

Las w słoiku – warsztaty ekologiczne

4

Proponujemy Państwu absolutną nowość! Warsztaty tworzenia
lasów w słoiku. Każdy las jest niepowtarzalną i jedyną w swoim
rodzaju kompozycją, która dzięki odpowiednio dobranemu
podłożu i wyselekcjonowanym roślinom nie wymaga
specjalnej pielęgnacji. Patrz, podziwiaj i obserwuj swój las!
Przy okazji warsztatów manualnych poznają Państwo zasady
ekologicznego działania według filozofii zero waste.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

sale i ogrody
Pałacu

do 20

do 4h

Cena: od 180 zł za osobę

Sezonowość

Samoobrona
Zajęcia
warsztatowe
samoobrony
z
relaksacyjnymi
i energetyzującymi technikami Tai Chi. Uczymy jak zachować
się w sytuacji zagrożenia, w różnych sytuacjach, nie tylko na sali
treningowej.
Łączymy techniki prostej, lecz skutecznej samoobrony możliwej
do zastosowania w niemal każdych okolicznościach bez
konieczności długoletniego zgłębiania tajników sztuk walki.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale i ogrody
Pałacu

do 20

do 2h

Cena: od 2000 zł

Sezonowość

Kulinarne smaki
1

Warsztaty kulinarne

2

Spotkanie w dawnej rezydencji szlacheckiej – Pałacu w Małej
Wsi – może stać się doskonałym pretekstem do odkrywania
niejednokrotnie zapomnianych już doskonałych smaków
polskiej kuchni historycznej. Do świata arystokratycznych
rarytasów zabierze Państwa Szef Kuchni Robert Ziemkiewicz,
prowadząc uczestników warsztatów przez kolejne specjały,
od przystawki, poprzez danie główne, aż do doskonałych
deserów. Co więcej, każdy z Gości będzie miał okazję czynnie
uczestniczyć wprzygotowywaniu potraw, poznając tajniki
receptur Szefa Kuchni. Kulinarna przygoda i doskonała
atmosfera sprzyjać będą integracji, współpracy i odkrywaniu
w sobie nieznanych dotychczas talentów.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

sale i ogrody
Pałacu

10-30

do 4h

Cena: od 250 zł za osobę

Sezonowość

Degustacja win
Pobudź wszystkie zmysły i doznaj niezwykłej przyjemności
odkrywania nieznanego! Degustacja wina to przede wszystkim
wspaniała zabawa połączona z wieloma przydatnymi
informacjami o tym trunku. Niezwykłą wagę przykładamy
do nawiązania bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.
Motyw przewodni degustacji wina oraz same trunki możemy
dostosować do profilu imprezy. Degustacja może zostać
zrealizowana w niezwykłej Pałacowej Winiarni.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale i ogrody
Pałacu

5-30

do 2h

Cena: od 250 zł za osobę

Sezonowość

Kulinarne smaki
3

Degustacja whisky

4

Podczas degustacji zaprezentujemy Państwu szkockie
destylarnie whisky. Powiemy, czym charakteryzują się dane
marki, zaznajomimy Państwa z podstawowymi smakami
i zapachami oraz w paru słowach streścimy historie zakładów
produkujących ten szlachetny trunek. Osoby wnikliwe
dowiedzą się między innymi, dlaczego ciemna barwa nie
oznacza, że whisky jest lepsza od tej o jaśniejszym odcieniu.
Udzielimy również kilku wskazówek dotyczących wyboru
tego szlachetnego trunku, smakując i wybierając ulubiony
bukiet i charakter.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

sale i ogrody
Pałacu

5-30

do 4h

Cena: od 3500 zł

Sezonowość

Warsztaty czekolady
Uczestnicy wcielają się w rolę chocolatiera. Otrzymują
płynną czekoladę i formy do tworzenia tabliczek. Do
dyspozycji gości są różne przyprawy, owoce i inne dodatki.
Każda z osób przygotowuje czekoladę z tych składników,
które najbardziej lubi.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale i ogrody
Pałacu

5-30

do 4h

Cena: od 4500 zł

Sezonowość

Kulinarne smaki
5

Degustacja whisky

6

Podczas degustacji zaprezentujemy Państwu polskie niezwykłe
alkohole – wódki, winiaki, cydry, nalewki, miody czy starki
– niezwykły świat mało znanych, ale wyjątkowo pysznych
i ekskluzywnych alkoholi.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

sale i ogrody
Pałacu

5-30

do 4h

Cena: od 4500 zł

Sezonowość

Warsztaty sushi
Na naszych warsztatach poznacie Państwo historię sushi
i nauczycie się przyrządzania jego podstawowych form
w różnych stylach. Dowiecie się wielu istotnych rzeczy
o produktach do sushi: jak wybrać, jak rozpoznać dobre
składniki, gdzie i w jakiej cenie kupić.

Miejsce atrakcji

Ilość osób

Czas

Sale i ogrody
Pałacu

5-30

do 4h

Cena: od 8500 zł

Sezonowość

Inne usługi
1

DJ
Każda impreza wymaga dobrej oprawy tanecznej, którą zorganizujemy dla Was – dobrym
rozwiązaniem jest DJ, który rozkręci zabawę. Możemy zorganizowć dla Was usługi najbardziej
znanych polskich DJów – Hirka Wrony, DJ Pawelca czy Marka Sierockiego.
Cena od 2200 zł

2

Zespół muzyczny
Najlepsza zabawa jest tylko z zespołem występującym na żywo przed gośćmi – kontakt
bezpośredni i wyczucie imprezy połączone z świetną muzyką.
Cena od 7000 zł

3

Oświetlenie i nagłośnienie imprezy
Dodaj jakości imprezie poprzez dodatkowe punkty świetlne czy wysoką jakość nagłośnienia.
Jeżeli potrzebujesz – organizujemy również budki dla tłumaczy symultanicznych.
Cena od 1500 zł

4

Dekoracje
Chcesz zrobić wrażenie na gościach? Zrób niezwykły wystrój sali, który będzie pasował
klimatycznie do tematu imprezy.
Cena od 2000 zł

5

Transport gości i przewóz osób
Potrzebujesz transportu dla Twoich gości? Pomożemy zorganizować przejazd busem,
autokarem czy taksówką na dowolnej trasie.

6

Fotograf
Chcesz uwiecznić przebieg Waszego spotkania? Skorzystaj z naszych usług fotograficznych.
Cena od 1000 zł

