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SZKOLENIA
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EVENTY

TU BIJE
SERCE BIZNESU!

www.palacwturznie.pl



OFERUJEMY:
· magnesy

· tablice magnetyczne

· kubki

· obrazki

· świece

· alkohole prezentowe 
(Wódki Toruńskie i linia Chopin)

· pocztówki

· ekologiczne wyroby: 
(smalec z gęsi owsianej, 
powidła śliwkowe z czekoladą i chilli,  
pasztet z gęsi owsianej z żurawiną 
lub z borowikami, 
kiełbasa słoikowa, 
wegetariański pasztet z selera)

ZACHĘCAMY PAŃSTWA 
DO ZAKUPU PAŁACOWYCH UPOMINKÓW:



CENTRUM KONFERENCYJNE W TURZNIE
Zaledwie 15 kilometrów od centrum Torunia jest miejsce, gdzie w odrestaurowanych 
murach z XIX wieku spotykają się komfort, relaks i luksus. Cztery gwiazdki gwarantują 
elegancję pokoi i jakość obsługi, pobyt w hotelowym SPA zapewnia odpoczynek 
i zapomnienie, sale konferencyjne przyciągają funkcjonalnością, a restauracja kusi 
doskonałymi smakami pałacowej kuchni Mistrza Sztuki Kulinarnej.

DOGODNA
LOKALIZACJA

(przy autostradzie A1)

PODGRZEWANY
BASEN

ZEWNĘTRZNY

SPA 
& WELNESS

6 SAL
SZKOLENIOWYCH

16 HA PARKU
(integracja 

w plenerze)

150 MIEJSC
PARKINGOWYCH

3



Nowoczesne Atrium z podgrzewanym 
basenem zewnętrznym 
i kameralnym Klubem Preludium

Eklektyczny Spichlerz 
z mini siłownią i bilardem

Klimatyczny Belweder 
z widokiem na park 
i pokojami w stylu dworskim

Imponujący Pałac Romantyczny 
z Lobby Barem, salami konferencyjnymi 
i strefą SPA

Przygotowaliśmy bogatą ofertę pełną możliwości dopasowanych do potrzeb i wymagań ludzi biznesu, turystów oraz 
wszystkich tych, którzy chcą spędzić przyjemnie czas w atrakcyjnej lokalizacji, bez zgiełku miasta, lecz pełnej wygód 
i ludzi dbających o najdrobniejszy element udanego pobytu. Zaadaptowaliśmy historyczne wnętrza na komfortowe 
pokoje, sale konferencyjne i szkoleniowe, restaurację ze smakami zachwycającymi podniebienia oraz SPA, czyli 
królestwo relaksu i zdrowia. Centrum konferencyjne Pałac w Turznie zaprasza przez cały rok. Warto dać się skusić!

OFERTA

NOWOCZESNE CENTRUM KONFERENCYJNE TO KOMPLEKS 4 POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BUDYNKÓW

PAŁAC W TURZNIE
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KAŻDY Z PROPONOWANYCH POKOI 
ORAZ APARTAMENTÓW ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W:
- stylizowane na XIX w. meble,
- wysokiej klasy telewizor LCD,
- ekskluzywną łazienkę,
- nowoczesne oświetlenie typu LED,
- klimatyzację,
- minibarek,
- zaparzacz do kawy i herbaty.

POKOJE

APARTAMENT

NASZYM GOŚCIOM
ZAPEWNIAMY :
- wykwintne śniadanie pełne ekologicznych produktów,
- bezpłatną możliwość skorzystania ze strefy mokrej SPA 

(podgrzewany basen zewnętrzy, jacuzzi, sauna parowa, 
sauny suche, grota solna, tepidarium),

- liczne atrakcje wewnątrz hotelu i w plenerze,
- bezpłatny dostęp do Internetu,
- bezpłatny parking,
- bezpłatny pobyt dzieci do lat 3,
- pokoje przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych.

POKÓJ TYPU SUPERIOR

NASZE ATUTY:

63 POKOJE 4 APARTAMENTY OK. 150 MIEJSC
NOCLEGOWYCH

5



SALE KONFERENCYJNE

SALA ETIUDA

SALA ETIUDA

SALA HARMONIA

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ODDAJEMY:
6 sal szkoleniowych

Największa z naszych sal z pięknym widokiem na park. 
Posiada profesjonalne zaplecze audiowizualne: nagłośnienie 
sceniczne, duży ekran automatyczny, mikrofony bezprzewo-
dowe, rzutnik Full HD. 

- klimatyzacja i wentylacja
- bezprzewodowy Internet,
- projektor i ekran,
- flipchart,
- mikrofony bezprzewodowe,
- nagłośnienie,
- obsługa techniczna.

WYPOSAŻENIE SAL:

Nowoczesna sala konferencyjna zlokalizowana 
w najnowszej części Centrum Konferencyjnego. 
W połączeniu z przylegającym Klubem Preludium 
jest idealnym miejscem na spotkania integracyjne.
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SALA CHOPIN SALA BALLADA

SALA KOMINKOWA - VIPSALA SONATA

Klimatyczna sala z bezpośrednim wyjściem 
do ogrodu i możliwością połączenia 
z przylegającymi salami: Sonatą i Balladą.

Kameralna sala na niewielkie spotkania 
firmowe, której dodatkowym atutem jest 
możliwość połączenia z Salą VIP.

Liczba miejsc w ustawieniu
Teatralnym	 Szkolnym	 U-shape	 1	duży	stół		

120  64  55  -    

32  24  18  16  

20  12  12  12  

18  12  12  12 

200  80  40  -  

100  80  40  - 

Doskonałe miejsce na narady i debaty, 
położona w sąsiedztwie Lobby Baru.

Idealne miejsce na strategiczne rozmowy biznesowe. 
Wystrój i wyposażenie sali zapewnia komfort i luksus.

ok 90 m2

ok 30 m2

ok 20 m2

ok 25 m2

ok 160 m2

ok 120 m2 7



EVENTY

PROPOZYCJE ATRAKCJI:

Korty tenisowe (profesjonalne lekcje tenisa oraz 
możliwość zorganizowania turnieju)

Boisko do siatkówki plażowej

Wycieczki rowerowe (atrakcyjne szlaki turystyczne)

Nordic walking, sprzęt do badmintona

Wędkowanie (piękny plener z zarybionymi stawami)

Impreza grillowa pod namiotem

Kameralne altanki grillowe

Przejażdżka bryczką lub saniami z licznymi atrakcjami

Pikniki w plenerze (strefa chill: leżaki, muzyka w tle, 
fingerfood, usługa barmańska)

Prosecco Van  (klimatyczny trójkołowy Piaggo Ape to nie 
tylko mobilny bar, ale także niebanalny i elegancki dodatek 
do Państwa eventu, z którego serwowane jest włoskie wino 
musujące, stylowe auto doskonale prezentuje się w pałaco-
wym plenerze).

Klimatyczny amfiteatr (kabarety, recitale, koncerty)

Kameralny Klub Preludium z Barem (na ok. 40 osób)

Zabawa z DJ w klubowej Sali Harmonia (konkurs 
karaoke)

Sala VIP z kominkiem (kameralne spotkania)

SPA & WELNESS - możliwość rezerwacji strefy spa na 
wyłączność (kąpiele piwne, jacuzzi wewnętrzne, sauny 
suche, parowa, tepidarium, grota solna) Sezonowy 
basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz jacuzzi 
zewnętrzne

Zabawa w pałacowe podchody (odkrywanie tajemnic 
i zagadek Pałacu Romantycznego)

Gry zespołowe (bilard, piłkarzyki, zabawa w ruletkę, 
gry planszowe)

Zwiedzanie okolicznych atrakcji z przewodnikiem 
(Zabytkowego Torunia, Obserwatorium Astronomicz-
nego, Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Miasta Chełmna)8



ATRAKCJE EVENTOWE:

Warsztaty kulinarne z Szefem Kuchni 
(kuchnia włoska, hiszpańska, sushi, fingerfood)

Wieczór ,,w towarzystwie’’ Toruńskich Wódek 
Gatunkowych  (poznanie historii i procesów produkcji 
połączone z degustacją wysokiej jakości alkoholi)

Wieczór z Sommelierem (degustacja wybranych win 
z pałacowej karty z poczęstunkiem)

Paintball / Speedball (doskonały, dość 
niekonwencojnalny sposób integracji zespołu)

Pojazdy mechaniczne (quady, segway, skutery, itp.)

Team Building (zabawy i konkursy sprawdzające 
kondycję i zgranie zespołu)

Gry scenariuszowe (manewry wojskowe, olimpiada 
na wesoło, skrzynia skarbów, mtv na wesoło, podróż 
dookoła świata, kreatywni konstruktorzy, fashion sty-
le, escape the hotel, extremalny bieg i wiele innych)

Mobilny Escape Room (biurowy, PRL, wojskowy, 
laboratorium, piracki)

Wieczory tematyczne z konkursami (firmowa quizo-
mania, kasyno, wieczór hawajski, wieczór meksykań-
ski, wieczór grecki, dziki zachód, lata 20/30, wieczór 
piracki, hollywood i wiele innych)

Konkurencje sprawnościowe (konkurencje linowe, 
curling, mega chińczyk, mini golf, siłomierz)

Urządzenia rekreacyjne (ścianki wspinaczkowe, 
sumo, zorbing, bramki celnościowe, strzelnica, rodeo, 
bumper ball, mega piłkarze, waterball, stanowiska 
multimedialne)
Rekreacja na wodzie – Jezioro Kamionki w odległości 
zaledwie 3 km od Pałacu Romantycznego (sprzęty 
wodne, windsurfing oraz spływy kajakowe rzeką 
Drwęcą)

Imprezy zimowe (kulig z pochodniami i grzanym 
winem, skutery śnieżne, iceboard, budowanie iglo, 
olimpiada zimowa)

Mini zawody Formuły 1 (wycieczka na tor gokartowy)
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NASZE ATUTY:RESTAURACJA MARCONI

Uroczyste bankiety firmowe, kolacje VIP, spotkania integracyjne – tylko w Centrum Konferencyjnym 
Pałac w Turznie koło Torunia. Do Państwa dyspozycji oddajemy wyjątkową Restaurację Marconi. 
Przepiękny wystrój, gra kolorem świateł, elegancka porcelana oraz nastrojowa muzyka tworzą 
niezapomniany klimat tego miejsca. Szef Kuchni i jego Zespół serwują zarówno tradycyjne polskie 
potrawy, jak i egotyczne specjały z różnych zakątków świata. Dania przygotowane są z dużą 
dbałością o detale, a ich smak pozostaje w pamięci na długo. Mistrz Kuchni promujący zasady 
Slow Food, zaskakuje unikalnością potraw przyrządzonych tylko i wyłącznie z wyselekcjonowanych 
produktów od lokalnych dostawców. Niepowtarzalny smak dań dopełnią specjalnie dobrane przez 
Kelnerów wina z pałacowej piwniczki.

SLOW 
FOOD

UROZMAICONE 
PRZERWY 
KAWOWE

SPECJALNE 
MENU 
KONFERENCYJNE

WYSOKI
POZIOM
OBSŁUGI

Dziedzictwo Kulinarne 
Kujaw i Pomorza 
Tradycyjne produkty 
regionalne

Gault & Millau 
2017 i 2018
Prestiżowy przewodnik 
kulinarny

Gęsinowy	
Szlak 
Kulinarny
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5 min. od zjazdu z autostrady A1
15 min. od Starówki Torunia

Dla podróżujących autostradą A1:
Zjazd: Toruń - Północ (Turzno),

słupek 135/5
Dane do GPS X: 582466.68 Y: 481703.05

LOKALIZACJA

HOTEL&SPA
ul. Toruńska 1, Turzno

87-148 Łysomice
tel. 56 642 31 00

recepcja@palac-romantyczny.com

W pobliżu znajdują się:
- Toruńska Starówka – 15 km
- Jezioro Kamionki – 5 km
- Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach – 14 km
- Tężnie w Ciechocinku – 40 km
- Zamek w Golubiu-Dobrzyniu (XIV w.) – 27 km

tel. 56 642 31 45/47
marketing1@palac-romantyczny.com

www.palac-romantyczny.com

tel. 56 461 45 47
biuro@palacwturznie.pl

www.palacwturznie.pl

HOTEL **** PAŁAC ROMANTYCZNY

WESELA, JUBILEUSZE, 
UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE

NOWOCZESNE CENTRUM KONFERENCYJNE



www.palac-romantyczny.com
www.palacwturznie.pl


