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CENTRUM KONFERENCYJNE

Pałac Żelechów Spa & Wellness
to luksusowy hotel zlokalizowany
w województwie mazowieckim. Kameralny
klimat, polska gościnność oraz usługa
na najwyższym poziomie dają alternatywę
dla osób, które szukają elitarnych miejsc.
Pałac zawdzięcza swoją wyjątkowość
połączeniu XVIII-wiecznej architektury
z nowoczesnym wyposażeniem.
75 luksusowo zaaranżowanych pokoi
i apartamentów zachwyca stylem,
elegancją oraz funkcjonalnością i wygodą.

Pałac Żelechów to również profesjonalne
Centrum Konferencyjne obsługujące
konferencje, bankiety, prezentacje
i szkolenia. To doskonałe miejsce
na organizację prestiżowych spotkań
biznesowych zarówno dla kilku osób,
jak i dla grup do 150 uczestników.

KULINARIA
Pałac oferuje potrawy kuchni polskiej
tworzone według tradycyjnych
receptur. Połączenie smaków tradycji
z nowoczesnymi trendami w gastronomii
tworzy niepowtarzalny efekt.
Prawdziwym skarbem obiektu jest
Browar ukryty w pałacowych lochach.
Piwo warzone jest tu według kilkusetletnich
receptur, na bazie jedynie naturalnych
składników. W podziemiach Pałacu można
skosztować tego wyjątkowego trunku.

WELLNESS & SPA

We wnętrzach Pałacu mieści się luksusowa
strefa Wellness & Spa wyposażona
w najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne pozwalające na zabiegi
pielęgnacyjne i relaksacyjne, jakich
nie może zaoferować żadne inne spa
w Polsce. Podobne wyposażenie można
spotkać w siedmiogwiazdkowych hotelach
spa w Dubaju czy na największym
liniowcu świata Queen Mary II. Zabiegi
przeprowadzane są przez fachowy personel
przy wykorzystaniu najwyższej jakości
kosmetyków, w tym japońskiej firmy
Menard. Najwyższa jakość usług została
doceniona zwycięstwem w konkursie
Najpiękniejsze SPA w Polsce 2015 i 2016.

INFO

liczba pokoi �������������������������������������������75
liczba miejsc�����������������������������������������150
liczba sal konferencyjnych���������������������3
liczba miejsc w salach������������������� do 200
REKREACJA
Strefa Termalna – sauna solna
z różowego kwarcu, ziołowa, parowa,
fińska, sadzawka lodowa; strefa
basenowa – basen wewnętrzny
z hydromasażami, gejzerami
powietrznymi, prądami wodnymi, basen
solankowy zewnętrzny z podgrzewaną
wodą; strefa relaksu – całkowicie
przeszklona z leżankami i widokiem
na pałacowy park i stawy, rowery,
wędki, kijki do nordic walkingu.
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