Pałace i dwory

W okolicach Poznania znaleźć można wiele pałaców oraz dworów szlacheckich. Wiele z nich
przetrwało do naszych czasów dzięki przekształceniu w obiekty noclegowe. Tego typu miejsca godne
są polecenia szczególnie dla osób pragnących spędzić kilka dni zwiedzając Wielkopolskę.

Pałac w Brodnicy

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.
więcej

Adres: Śremska 37, 63-112 Brodnica
Kontakt: +48 61 282 37 89, palacbrodnica@gmail.com

Hotel "Zamek von Treskov"
Zamek von Treskov to zabytkowy obiekt hotelowo-restauracyjny położony nad jeziorem Strykowskim,
niespełna 30 km od centrum Poznania. Hotel dysponuje czternastoma komfortowymi pokojami i
apartamentami, z których roztacza się malowniczy widok na jezioro i zabytkowy park. więcej...

Adres: Park 3, Strykowo koło Poznania
Strona internetowa: www.treskov.pl

Pałac Będlewo
Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie położony jest 30
kilometrów na południowy zachód od centrum Poznania (2 km od trasy Poznań-Wrocław). Główną
atrakcją ośrodka jest pałac zbudowany w stylu neogotyku angielskiego z 1866 roku. Oficyny
dworskie, a także budynek hotelowy pełnią funkcje noclegowe oraz konferencyjne. więcej...

Adres: Będlewo, Parkowa 1, 62-060 Stęszew
Strona internetowa: www.palacbedlewo.pl

Pałac w Boduszewie
Odrestaurowany pałac z XIXw. zlokalizowany w sercu Puszczy Zielonki, w gminie Murowana Goślina,
21 km od Poznania. Sala balowa (70 m.kw.) i kominkowa (40 m.kw.) pozwalają na organizację imprez
i warsztatów do 30 osób. Do palacu przylega park o powierzchni 1ha wyśmienity na kameralne
imprezy plenerowe.

Dwór Wierzenica

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. więcej...

Adres: Wierzenica 15, 62-006 Kobylnica

Strona internetowa: www.dwor-wierzenica.pl

Pałac 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. więcej...

Adres: ul. Zamek 1, 64-520 Obrzycko
Strona internetowa: www.palac-obrzycko.pl

