


LUKSUSOWE 

KONFERENCJE

Pałac Goetz stwarza niepowtarzalne tło 

do organizacji prestiżowych wydarzeń, 

takich jak konferencje, bankiety, 

kameralne spotkania biznesowe oraz 

pikniki. Zabytkowe wnętrza oraz 

14 hektarowy park, wprowadzają 

atmosferę skupienia

i koncentracji.



MIEJSCE, W KTÓRYM 

RELACJE BUDUJĄ BIZNES, 

A KAŻDE SPOTKANIE 

PRZEBIEGA ZGODNIE 

Z OCZEKIWANIAMI 

Komfortowe wyposażenie, 

detale dopracowane w każdym calu 

oraz pomoc profesjonalnego 

koordynatora sprawią, że każde 

spotkanie okaże się sukcesem.



PROFESJONALNE 

PRZESTRZENIE 

KONFERENCYJNE

Pałac posiada pięć eleganckich 

w pełni wyposażonych sal konferencyjno-

bankietowych  mieszczących łącznie 

350 osób. Cała posiadłość jest 

doskonałym przykładem przywrócenia 

historycznej duszy w nowoczesnym -

dostosowanym do potrzeb organizacji 

szkoleń - wydaniu.



UKŁAD SAL



WYPOSAŻENIE SAL



KOMFORT

O NAJWYŻSZYM 

STANDARDZIE

Do Państwa dyspozycji oddajemy 

ekskluzywne pokoje i apartamenty,

z których rozpościera się wspaniały 

widok na zabytkowy park lub ogród. 



Z PASJI

DO GOTOWANIA

Niesamowitych wrażeń kulinarnych 

dostarczy Państwu Szef Kuchni 

Paweł Kras - zwycięzca  prestiżowego 

Konkursu Sztuki Kulinarnej L’art de la 

cusine Martell. Jego kulinarne kreacje 

zaskakują teksturą, kolorem, sposobem 

łączenia smaków czy nietypowych 

składników.



KULINARNE TRADYCJE 

W NOWOCZESNYM 

WYDANIU

Dania przygotowywane w naszym studiu 

kulinarnym bazują na tradycyjnych, 

regionalnych produktach najwyższej 

jakości. Odzwierciedlają również 

sezonowość w ich dostępności. 



BANKIETY

I PRZYJĘCIA

Wytworne, eleganckie wnętrza

z zachowanym klimatem przeszłości 

stanowią unikalną scenografię dla 

różnego rodzaju bankietów i przyjęć 

firmowych. Mogą też być zaaranżowane 

jako miejsce ekspozycji nowych 

produktów i wystaw. 



PIKNIKI I INTEGRACJE 

Piękno 14-hektarowego, zabytkowego 

parku, w połączeniu z bogatą ofertą 

sprawia, że Pałac Goetz jest idealnym 

miejscem na organizację imprez 

plenerowych. Wieloletnie doświadczenie 

naszego zespołu w organizacji imprez, 

własna infrastruktura oraz zaplecze 

gastronomiczne gwarantują najwyższą  

jakość świadczonych usług.



PRZESTRZEŃ 

DO WSPÓŁPARCY 

I ZABAWY

Ofertę atrakcji dla grup tworzymy

w oparciu o preferencje naszych Gości.

Niezależnie od stylu wydarzeń ich 

zasadniczym celem jest zapewnienie 

wspaniałej zabawy i integracja grupy. 



ATRAKCJE DLA BIZNESU

zajęcia integracyjne
zwiedzanie Pałacu

zwiedzanie Browaru OKOCIM

degustacje sensoryczne

warsztaty

imprezy tematyczne



DOGODNA

LOKALIZACJA

Pałac Goetzów położony jest w Brzesku - 4 km 

od zjazdu z autostrady A4 /Kraków - Rzeszów/

Najbliższe lotniska:

- Lotnisko Kraków-Balice - 65 km

- Lotnisko Katowice-Pyrzowice - 160 km

Pobliskie atrakcje:

- Browar Okocim /vis-à-vis Pałacu Goetzów/

- Jezioro Rożnowskie 35 km

- Kopalnia Soli w Wieliczce 40 km 

- Kraków - Rynek Główny 50 km



SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI 

Znając Państwa cele i oczekiwania 

przygotujemy indywidualny projekt  

konferencji i zajmiemy się jego 

kompleksową organizacją. 

Pałac Goetz sp. z o.o.

ul. Barona Jana Gotza 6

32-800 Brzesko

T: 14 686 56 00

E: kontakt@palacgoetz.pl


