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ompleks pałacowo-parkowy w Małej Wsi łączy piękno XVIIIwiecznej architektury i nowoczesnych rozwiązań eventowych. Jego
pierwszym właścicielem był Bazyli Walicki – doradca Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Pałac był również rezydencją książęcą Zdzisława
Lubomirskiego, prezydenta Warszawy.

Pałac Mała Wieś to także stylowa przestrzeń hotelowa dla ponad 120 osób.
Apartamenty i pokoje usytuowane są w kilku niezależny budynkach –
w Oficynach, w Hotelu Spichlerz oraz w Domu Ogrodnika. Kulinarnym sercem
Pałacu Mała Wieś jest Restauracja Stara Wozownia, tętniąca życiem i kusząca
zapachami książęcej gościnności. Koneserzy wytrawnych trunków odnajdą
swoje miejsce w przypałacowej Winiarni, smakosze herbat natomiast,
w pałacowej Herbaciarni.

Mała Wieś to urokliwie położona miejscowość koło Grójca, otoczona sadami
jabłoni i 200-letnim rezerwatem przyrody „Modrzewina”. Doskonale zachowany
i odrestaurowany pałac uznawany jest przez wielu za „Perłę Mazowsza”.

Mała Wieś jest przyjazna aktywnym osobom. Na Stawie Wielkim można
pływać łódką, na strzelnicy golfowej ćwiczyć pierwsze uderzania, a na boisku
wygrać z kolegą w tenisa.

Obok historycznego obiektu wybudowano nowoczesne przestrzenie
konferencyjno-bankietowe: majestatyczną Nową Oranżerię z widokiem na
ogród francuski oraz industrialną Szklarnię z wyjściem na zieloną polanę.

Po wyczerpującym szkoleniu zapraszamy również do Ukrytej Komnaty
Wellness & Spa. Masaże, pobyt w saunie czy chwila wycieszenia to doskonały
relaks po długim aktywnym dniu.
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Co nas wyróżnia?
Nowoczesne zaplecze konferencyjne
Wydarzenie firmowe możesz zorganizować w jednej z 4 sal konferencyjnych. Największa
pomieści nawet 500-osobową publikę. W salach restauracyjnych zorganizujesz szkolenie
na kilkanaście osób, a klimatyczne sale pałacowe to ciekawa oprawa dla spotkań zarządu.
Imponująca przestrzeń
Nasz kompleks posiada wszystko co potrzebne by zorganizować szkolenie dla firm i spotkanie
integracyjne. 30 hektarów zieleni, grill lub ognisko nad stawem, strzelnica golfowa, boisko
do gry w tenisa i koszykówkę. Z powodzeniem można tu przeprowadzić gry terenowe.
Organizujemy ponadto warsztaty kulinarne, miodowe czy cydrowe.
Hotel****
Posiadamy ponad 120 miejsc noclegowych. Jesteśmy hotelem czterogwiazdkowy.
Nasze apartamenty ulokowane są w historycznych oficynach, natomiast pokoje w stylu
industrialnym i rustykalnym w budynkach, które zostały oddane do użytku w 2018 roku.
Restauracja Stara Wozownia
Na spotkaniach firmowych nie mniej ważna jest dobra kuchnia. Dania przyrządzamy
z lokalnych produktów, z poszanowaniem tradycyjnych receptur. Dbamy o profesjonalną
obsługę na każdym etapie kontaktu z gościem.
Dogodna lokalizacja
10 minut jazdy samochodem od S7. 50 km od Warszawy, 60 km od Radomia,
100 km od Łodzi.

Doceniają nas
Pałac Mała Wieś został nagrodzony przez kapitułę konkursu MP Power Awards®
2018 jako najbardziej unikatowy obiekt eventowy. Bardzo często goszczą u nas ekipy
filmowe i odbywają się tu profesjonalne sesje fotograficzne do najbardziej poczytnych
magazynów.
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Nowa Oranżeria

BB

ryła budynku Nowej Oranżerii stylem nawiązuje do tzw. pomarańczarni,
które powstawały na przełomie XVII i XIX wieku. Aktualnie, najbardziej
znana znajduje się w Łazienkach Królewskich. Nowa Oranżeria składa
się z dwóch pięknie zdobionych sal.

Sala Wielka

Sale konferencyjne

Jasna z elementami fresków pompejańskich o powierzchni 550 m2
w ustawieniu bankietowym pomieści 360 osób. Sala wyposażona dodatkowo
w dwa wysuwane z sufitu ekrany, dwa projektory multimedialne, nowoczesny
sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy. Możliwość wprowadzenia auta.

Sala Klubowa
Dolna sala – Klubowa, jest nieco bardziej kameralna. W ustawieniu
bankietowym pomieści 120 osób. Ma elegancko wkomponowany bar, kominek
oraz imponująco podświetlony sufit (10 sekcji świetlnych LED oraz system
DMX). Na tym poziomie znajduje się także przestronne foyer, szatnia oraz
wyjście do ogrodu francuskiego.

Budynek
sali

stoi

recepcyjnej

na

miejscu

i

kinowej

postawionej przez premiera

Sale bankietowe
Sala Klubowa
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Józefa Cyrankiewicza w latach
60. XX wieku.

Szklarnia
Nowo oddany obiekt bankietowo-konferencyjny w stylu industrialnym.
Zachwyca piękną bryłą budynku, drewnianymi wykończeniami i wysoko
przeszklonymi ścianami. Bezpośrednie wyjście na polanę z miejscem na
ognisko. Po skończonym szkoleniu, kilka kroków dzieli gości od wspólnego
biesiadowania przy ognisku. W układzie bankietowym jesteśmy w stanie
zorganizować przyjęcie dla około 120 osób. W układzie teatralnym – 150 osób.

Sala Południowa
Tuż obok Szklarni ulokowany jest Hotel Spichlerz, a w nim na parterze Sala
Południowa. Klimatyzowane pomieszczenie, z ciekawym designem i ekranem
pod rzutnik. Sala Południowa to przestrzeń na szkolenia nawet dla 50 osób.

Sala Południowa

Szklarnia
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Sale w restauracji

SS
Sala Kameralna

Sala Poddasze
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tara Wozownia to trzy eleganckie sale restauracyjne o łącznej
powierzchni blisko 210 m2. W Sali Białej zaplanujesz uroczysty lunch dla
ok. 70 osób lub nastrojową kolację. Natomiast lobby baru może zamienić
się w parkiet do tańczenia. Na piętrze znajduje się Sala Kameralna dla około
10 osób oraz Sala Poddasze mieszcząca około 30 osób. Jedna i druga sala
posiada rzutnik, ekran oraz połączenia audiowizualne.

Sala Biała

Sale pałacowe

PP

ałac Mała Wieś to niezwykłe miejsce, przepełnione elegancją i szykiem,
które w swojej ponad 200-letniej historii wielokrotnie gościło znamienite
osobistości. Cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych zabytków
klasycyzmu w Polsce, a po renowacji powróciło do dawnej świetności.

Sala Warszawska

Sala Pompejańska

Sala Złota

Sala Mędrców, Sala Pompejańska, Sala Warszawska, Sala Złota i Sala Szara
to komnaty o charakterze muzealnym, znajdujące się na pierwszym piętrze
pałacu. Służą one również jako miejsca spotkań biznesowych. W pałacu
znajduje się również Winiarnia oraz Herbaciarnia z okazałym barem.
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Sale konferencyjne
Nazwa sali

Powierzchnia
[m2]

Wysokość
[m]

Długość
x
szerokość [m]

Teatralnie

Podkowa

Bankietowe

Wielka
Pompejańska

550

5,7

37 x 15

500

40

260 / 360

Klubowa

186

3,4

12 x 15,5

150

64

70 / 100

Foyer

48

3,4

12 x 4

Szklarnia

Szklarnia

203,5

4,4

18,5 x 11

150

40

100/140

Spichlerz
parter

Sala
Południowa

88

3,4

7,5 x 11,8

50

30

40

Restauracja
Stara Wozownia
parter

Biała

90

4

9 x 10

60

20

70

Lobby

38,5

3

5,5 x 7

12

6

12

Poddasze

55,5

4,4

7,3 x 7,6

40

20

Kameralna

25

2,8

4,5 x 5,6

10
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PoddaszeKameralna

80

40

20

Tarasowa

36

2,5

5,8 x 6,5

25
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Wedutowa +
Karciana

44,5

2,5

5,8 x 6,3
(3 x 2,8)

20

6

Pokój gier

31,5

2,5

5,6 x 5,6

20

6

Herbaciana Bar

40

2,5

5,8 x 7

Westybull

43

2,5

5,8 x 7,4

24

Winiarnia

17,5

4,5

5,8 x 3

6

Złota

50

4,5

5,7 x 8,8

30
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Szara

40

4,5

7 x 5,7

20

6

Mędrców

35

4,5

5,8 x 6

15

6

Pompejańska

22

4,6

3,8 x 5,8

10

Warszawska

73

3,4

9,7 x 7,5

Budynek

Nowa
Oranżeria

Restauracja
Stara Wozownia
piętro

Pałac
parter

Pałac
piętro
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25

Jasne sale
z widokiem na ogród

Smaczne
przerwy kawowe

Wyposażenie
multimedialne
każdej sali

Przyroda
i historia
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Nowa baza noclegowa
dla ponad 120 osób w hotelu

C
C

zterogwiazdkowy hotel w Małej Wsi to kilka niezależnych, oddzielonych
od siebie budynków. W części historycznej – Pałacu oraz Oficynach
– znajdują się urządzone z najwyższym smakiem apartamenty.
Natomiast pokoje we współczesnych budynkach – Spichlerzu oraz Domu
Ogrodnika – powinny zadowolić miłośników stylu loftowego i rustykalnego.
Hotel dysponuje 54 pokojami: apartamentami oraz pokojami dwuosobowymi.
Wszystkie pokoje posiadają dostęp do bezpłatnego, szerokopasmowego
Internetu oraz wyposażone są w: TV LCD, telefon, radio, lodówkę, barek
herbaciany i zestaw kosmetyków. W cenę każdego pobytu wliczone jest
śniadanie w Restauracji Stara Wozownia oraz parking.
Nasze pokoje zlokalizowane są w kilku niezależnych budynkach:

Hotel Spichlerz
(21 pokoi)

Dom Ogrodnika
(16 pokoi)

Oficyny
(16 apartamentów)

Pałac
(1 apartament)

9

ht tps://www.dropbox.com/sh/vjt xqtn1e7y v 1rp/
AAAp-hhtW25Z_PY1cZuPjUXua?dl=0

Restauracja
Stara Wozownia

R
R

estauracja Stara Wozownia to duma Pałacu Mała
Wieś. Nasze posiłki przygotowujemy z produktów
najwyższej jakości, dzięki czemu są one zdrowe,
pożywne i zawsze estetycznie podane. Pełnymi garściami
czerpiemy z natury. Szczególny nacisk nasi kucharze kładą
na poszanowanie kulinarnych tradycji. Gościom proponujemy
polską kuchnię w nowoczesnym wydaniu.
Dania podawane w elegancki sposób idealnie korespondują
z atmosferą miejsca i gwarantują najlepsze tło do spotkań
biznesowych.

Restauracja Stara Wozownia
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Czas wolny
w Małej Wsi

N
N

a 30 hektarach znajdą Państwo rozległe parki, ogrody i polany.
Tę przestrzeń można zaadaptować na potrzeby imprezy plenerowej,
m.in. dla zabaw zespołowych typu team building czy podchodów;
istnieje także możliwość dostosowania parku pod działania outdoorowe
(np. tyrolka).
Jeżeli planujecie pieczenie kiełbasek na ognisku po szkoleniu, dobrze się
składa. Możemy je przygotować przy Stawie Wielkim bądź Szklarni.
Część małowiejskiej zieleni została zaadaptowana na treningowe pole golfowe
oraz boisko do piłki nożnej, koszykówki i tenisa. Mamy również strzelnicę
golfową, czyli dobre miejsce dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki
w tym sporcie.
W Domu Ogrodnika znajduje się również siłownia, a za hotelem plenerowa
siłownia oraz zielona polana, na której można urządzić grupowe zajęcia jogi
czy pilatesu.
Natomiast dla miłośników klimatów wellness i spa mamy Ukrytą Komnatę.
Masaże, rytuały i regenerujące zabiegi dodadzą energii i sprawią, że pracownicy
wrócą do firmy wypoczęci i zrelaksowani.
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Kontakt
Warszawa

Grójec

Łódź
Pałac
Mała Wieś

Radom

Pałac Mała Wieś
Mała Wieś 40, 05-622 Belsk Duży
sprzedaz@palacmalawies.pl
tel. +48 782 40 40 40

Dane do faktury:
Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Goliany 43, 05-620 Błędów, NIP: 7972057698

