Pałace i dwory

Okolice Poznania bogate są w zabytkowe dwory i pałace, które stanowią znakomite miejsce na
organizację spotkań i wydarzeń biznesowych. Zobacz poniżej propozycje wybranych obiektów.

Zamek Kórnik
ul. Zamkowa 5, Kórnik

Zamek w Kórniku położony jest przy trasie do Katowic, 30 km na południowy wschód od Poznania.
Początki zamku w Kórniku sięgają XV wieku. Wtedy to powstała rezydencja dla jednego z
najbogatszych rodów Wielkopolski - rodu Górków. Jego obecna, pochodząca z pierwszej połowy XIX
wieku neogotycka forma, to dzieło Tytusa Działyńskiego, nie tylko arystokraty, ale przede wszystkim
polityka i mecenasa kultury.
Malownicza bryła zamku jest otoczona parkiem. Jest to największe i najstarsze arboretum w Polsce,
a jego historia sięga połowy XVIII wieku. Rośnie tu około 3 tysięcy gatunków i odmian drzew oraz
krzewów. Najstarsze z nich to liczące 300 lat lipy drobnolistne. Szczególnie urokliwie park
prezentuje się wiosną, gdy kwitną magnolie, azalie i różaneczniki.

+48 61 817 00 81 | bkpan@bkpan.poznan.pl | www.bkpan.poznan.pl/muzeum/index.html

Oferowane przestrzenie:
●
●
●

Sale w przyziemiach Zamku (konferencje, wesela, bankiety)
Reprezentacyjne wnętrza zamkowe.
Przyzamkowa polana w arboretum oraz teren podzamcza.

Pałac w Brodnicy

Brodnica 37, Brodnica Śremska

XIXw. pałac należący do rodziny Mańkowskich, wybudowany przez Antoninę Chłapowską, wnuczkę
generała Dezyderego Chłapowskiego i jej męża Wacława Mańkowskiego mieści hotel i restaurację.
Można tu również organizować imprezy, szkolenia firmowe, wesela oraz różne inne uroczystości
+48 61 282 37 89 | palacbrodnica@gmail.com | strona www

Oferowane przestrzenie:
●
●
●

Sala jadalna 56 m2 w stylu holenderskim / angielskim
Sala balowa / konferencyjna 90 m2 ze stolikami i krzesłami na 80 osób
10 pokoi gościnnych, każdy z wygodną i nowoczesną łazienką. Możliwość noclegu dla 24 osób

Zamek von Treskov
Park, Strykowo k. Poznania, Stęszew

Zamek von Treskov to zabytkowy obiekt hotelowo-restauracyjny położony nad jeziorem Strykowskim,
niespełna 30 km od centrum Poznania.

+48 61 8196 957 | marketing@treskov.pl | www.treskov.pl

Oferowane przestrzenie:
●

●

●

przestronne klimatyzowane sale pałacowe z możliwością łączenia i dzielenia za pomocą
rozsuwanych drzwi .
ogrzewany pawilon ogrodowy z drewnianą podłogą o powierzchni 200 m², z panoramicznym
widokiem na jezioro, który pomieści nawet 200 osób.
14 luksusowych pokoi i apartamentów, dla 45-ciu gości.

Pałac Będlowo
Będlewo, Parkowa 1, Stęszew

Pałac Będlewo jest ośrodkiem badawczo-konferencyjnym stanowiącym część Instytutu
Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Główną atrakcją ośrodka jest pałac z 1866 roku,
zbudowany w stylu neogotyku angielskiego. Jego odnowione w latach osiemdziesiątych wnętrza
wypełnione są niepowtarzalną atmosferą. Oficyny dworskie, a także nowocześnie wyposażony
budynek hotelowy pełnią funkcje noclegowe oraz konferencyjne.

+48 61 813 5187 | bedlewo@impan.pl | www.palacbedlewo.pl

Oferowane przestrzenie:
●

cztery sale konferencyjne (dla 40, 60, 120 i 150 osób w układzie kinowym)

Dwórz Wierzenica

Wierzenica 15, Kobylnica

Dwór w 1842 roku wybudowała rodzina Cieszkowskich. Później należał on do Edwarda Raczyńskiego
- prezydenta Polski na uchodźstwie. Dwór oferuje 5 apartamentów dla gości i salę balową o
powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. W piwnicy dworu znajduje się kino oraz sala
bilardowa. Do dworu przylega ponad 3,5 hektarowy park ze starym drzewostanem oraz własnym
stawem

+48 503 503 034 | info@dwor-wierzenica.pl | www.dwor-wierzenica.pl

Oferowane przestrzenie:
●

●

●

Sala balowa o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych.
taras o powierzchni 140 metrów kwadratowych.
3,5 hektarowy park ze starym drzewostanem (na terenie parku znajdują się 2 pomniki przyrody)
oraz własnym stawem.

Pałac Obrzycko

ul. Zamek 1, Obrzycko

Dawna rezydencja rodziny Raczyńskich, wybudowana w I połowie XIX wieku, obecnie Dom Pracy
Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obiekt oferuje miejsca
noclegowe w pałacu, w oficynach i w domku myśliwskim, a także 2 sale konferencyjne. Obok pałacu
znajduje się park, a za nim Puszcza Notecka.

+48 61 291 32 80 | obrzycko@amu.edu.pl | www.palac-obrzycko.pl

Oferowane przestrzenie:
●
●

duża sala w Oficynie Nowej na 96 osób
mała sala w Pałacu na 22 osoby

