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Mazowsze to doskonały
wybór dla wszystkich tych,
którzy chcą odpocząć
w pięknych okolicznościach
przyrody, w gościnnej
atmosferze, rozkoszując
się smakiem wyjątkowych
potraw.
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ODPOCZNIJ
NA MAZOWSZU!

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie już od kil-
ku lat jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych – nie tylko
mieszkańców Mazowsza – z turystyczną, kulturową, rekreacyj-
ną i edukacyjną ofertą tego regionu.

MODA NA MAZOWSZE
W tym sezonie, z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację między-
narodową, postawiono na nawiązanie emocjonalnej więzi z od-
biorcą i otwarcie dialogu, by pokazać zrozumienie dla potrzeb
wynikających z różnego sposobu życia, zainteresowań czy ocze-
kiwań. Odpowiedzią na nie ma być różnorodna oferta Mazow-
sza. Ważne jest także to, by turyści świadomie wybierali miejsca,
do których są zapraszani. Celem jest tu spowodowanie trendu,
stylu odpoczywania na Mazowszu. Jednym słowem – wykreowa-
nie Mody na Mazowsze.

By utrzymać zainteresowanie odbiorców w całym okresie
trwania kampanii planowanych jest jej kilka odsłon. Jest to o ty-
le łatwiejsze, że w tym roku zdecydowano się na zupełnie no-
wy koncept.

Główne hasła kampanii będą zbudowane w jednolity sposób.
To znaczy? Pojawi się zabawa w słowotwórstwo – łączenie
przedrostka „Mazo” z wybranym słowem. W ten sposób
możemy bywać w MAZOmiejscach, poczuć MAZOsmaki,
odbywać MAZOpodróże czy po prostu rozkoszować się
MAZOczasem.

Z uwagi na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, pierwsze poja-
wiło się hasło MAZOrazem. Intencją jest wywołanie poczucia
bliskości i bezpieczeństwa. Mazowsze pokazywane w tej odsło-
nie jest otwarte, gościnne, bezpieczne. Kolejnych odsłon nie
zdradzimy – ukażą się w swoim czasie.

AKTYWNIE? LENIWIE? WESOŁO? REFLEKSYJNIE?
JAKKOLWIEK ZECHCESZ – MOŻESZ ODPOCZĄĆ NA MAZOWSZU. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

MAZOWIECKIEGO OTWIERA KOLEJNY SEZON KAMPANII TURYSTYCZNEJ ZACHĘCAJĄCEJ
DO ODKRYWANIA TEGO WYJĄTKOWEGO REGIONU. ZAPRASZAMY NA MAZOPRZYGODĘ!
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ZOBACZCIE, JAK JEST
Prawda jest taka, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak
piękne i różnorodne jest Mazowsze. Ludzie często dziwią się
zdjęciom, które można znaleźć np. na profilu „Moda na Mazow-
sze” na Instagramie.

Oglądając piękne ujęcia starorzeczy uchwyconych z lotu ptaka,
układających się w niezwykłe kształty, patrząc w oczy zwierząt
ciekawie zaglądających w obiektyw czy podziwiając piękno ta-
jemniczych miejskich zakamarków nie można wyjść z podziwu.
Dlatego – zdecydowano się nie korzystać z grafiki i oprzeć prze-
kaz jedynie na fotografiach. Oglądając je czasami można przecie-
rać oczy ze zdumienia myśląc – to naprawdę w Polsce? Kto
zobaczy urodę Mazowsza uchwyconą w obiektywie, zechce zo-
baczyć ją na własne oczy.

KAMPEREM PO MAZOWSZU!
Kampanię będzie widać i słychać. Pojawi się w telewizjach śnia-
daniowych, w stacjach radiowych, będzie jej dużo w przestrze-

ni publicznej i w internecie. W tym sezonie kluczowe będą jed-
nak bezpośrednie spotkania w terenie i zachęcanie odbiorców
do różnych aktywności.
Jednym z bardziej wyrazistych symboli kampanii stał się w związ-
ku z tym pięknie oklejony kolorowy kamper, przemierzający ca-
ły region wzdłuż i wszerz. Będzie można zajrzeć do niego m.in.
na piknikach planowanych w wybrane weekendy wakacji. Rela-
cje z podróży kamperem po Mazowszu będą pojawiały się rów-
nież w mediach społecznościowych i w internecie. Tam też
można będzie znaleźć informację o planowanych konkursach.

A konkursy to oczywiście nagrody. Na finał wakacji planowa-
ne jest w tym temacie coś szczególnego, czego jeszcze nie zdra-
dzamy… by nie zapeszyć.

W kontakcie!
Gorąco zachęcamy do śledzenia mediów

społecznościowych Województwa Mazowieckiego
Będzie się działo!

@@mmoo  ddaa__nnaa__mmaa  zzooww  sszzee  

@@MMaazzoowwsszzee..sseerrccee..PPoollsskkii
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MAZOWSZE – IDEALNE 
MIEJSCE NA WYPOCZYNEK 
I SPOTKANIE BIZNESOWE

Re gion pe łen jest róż no rod nych obiek tów – od miejsc ka me ral -
nych i bu ti ko wych, po przez no wo cze sne ho te le, du że kom plek -
sy ho te lo wo -kon fe ren cyj ne czy cen tra wy sta wien ni cze. Ofe ru ją
one nie tyl ko do sko na ły wy po czy nek, ale tak że sze reg cie ka wych
ak tyw no ści.
Ma zow sze to naj więk sze z pol skich wo je wództw. Ma ją ce
w swo ich gra ni cach ogrom ny atut – War sza wę, w któ rej ak tu al -
nie bu du je się naj wię cej wie żow ców w Eu ro pie i któ ra przy cią -
ga po łą cze niem tra dy cji i no wo cze sno ści. 

Sto li ca, dys po nu jąc dwo ma por ta mi lot ni czy mi – lot ni skiem im.
Fry de ry ka Cho pi na i por tem lot ni czym w Mo dli nie – peł ni funk -
cję waż ne go dla Eu ro py wę zła ko mu ni ka cyj ne go, dzię ki cze mu
jest ła two i szyb ko do stęp na. War sza wa od lat jest mia stem,

do któ re go przy jeż dża naj wię cej tu ry stów biz ne so wych 
w Pol sce (przo du je tak że w mię dzy na ro do wych ran kin gach,
w tym tych przy go to wy wa nych cy klicz nie przez sto wa rzy sze -
nie In ter na tio nal Con gress and Co nven tion As so cia tion 
– IC CA czy Union of In ter na tio nal As so cia tions – UIA), a ca ły
re gion sta no wi do sko na łe uzu peł nie nie ofer ty sto li cy. Atu ta mi
Ma zow sza są miej sca uni ka to we w ska li świa to wej jak m.in. Że -
la zo wa Wo la, bez wąt pie nia jed na z naj słyn niej szych nie wiel kich
miej sco wo ści w Pol sce – miej sce uro dze nia wy bit ne go kom po -
zy to ra Fry de ry ka Cho pi na, Kam pi no ski Park Na ro do wy – wpi sa -
ny na li stę UNE SCO, Twier dza Mo dlin czy Wi sła – osta nia dzi ka
rze ka prze pły wa ją ca przez eu ro pej ską sto li cę. 

Róż no rod ność ofer ty re gio nu oraz nie wąt pli we wa lo ry śro do -

MAZOWSZE TO DOSKONAŁY WYBÓR DLA WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY CHCĄ ODPOCZĄĆ 
W PIĘKNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY, W GOŚCINNEJ ATMOSFERZE, 

ROZKOSZUJĄC SIĘ SMAKIEM WYJĄTKOWYCH POTRAW. 
TO TAKŻE IDEALNE MIEJSCE NA EVENT, GDYŻ TAK NAPRAWDĘ KAŻDY RODZAJ 

WYDARZENIA MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANY NA MAZOWSZU. 
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wi ska na tu ral ne go po wo du ją, że ma on du żą szan se na przy cią -
gnię cie jesz cze więk szej licz by za rów no tu ry stów in dy wi du al nych,
jak i grup MI CE. To waż ne dla ro dzi mej, ale tak że eu ro pej skiej
bran ży spo tkań – szcze gól nie te raz, w do bie post pan de micz nej,
gdy co raz bar dziej do ce nia ne są przez zle ce nio daw ców de sty na -
cje nie wy ma ga ją ce da le kiej po dró ży oraz ofe ru ją ce nie tyl ko
świet ną in fra struk tu rę, ale i od po czy nek na ło nie na tu ry, w du chu
cie szą ce go się ogrom ną po pu lar no ścią slow li fe.

ZIE LO NA OA ZA
Ofer ta tu ry stycz na Ma zow sza za do wo li z pew no ścią ama to rów
tu ry sty ki ak tyw nej oraz wy po czyn ku na ło nie na tu ry. To tak że
go to wy pro dukt dla wszyst kich za in te re so wa nych bu do wa niem
pro gra mów te am bu il din go wych dla swo ich pra cow ni ków, klien -
tów czy part ne rów han dlo wych. 

Ma zow sze mo że po chwa lić się roz le gły mi te re na mi zie lo -
ny mi i ob sza ra mi le śny mi. War to wy mie nić Kam pi no ski Park 
Na ro do wy, na zy wa ny zie lo ny mi płu ca mi War sza wy czy do li nę
Bu gu, Za bu że, po ło żo ny na ma low ni czej skar pie Brok, 
Ka mień czyk i oko li ce Wy szko wa. Nie wol no tak że za po mnieć
o Pusz czy Ko zie nic kiej, gdzie na po lo wa nia przy jeż dżał Wła dy -
sław Ja gieł ło, oko li cach Płoc ka, czy li Ma zo wiec kiej Szwaj ca rii
z Do li ną Skrwy Pra wej i Bru dzeń skim Par kiem Kra jo bra zo wym,
Po je zie rzu Go sty niń skim, na zy wa nym po tocz nie ma zo wiec ki mi
Ma zu ra mi czy wresz cie po ło żo nych na pół noc nych krań cach wo -

je wódz twa Kur piach, gdzie na po lo wa nia uda wa li się ma zo wiec -
cy ksią żę ta. Te re ny te to ide al ne miej sce do spę dza nia cza su
na po wie trzu. Sprzy ja ją ak tyw no ściom zwią za nym z pie szy mi
i ro we ro wy mi czy kon ny mi wy ciecz ka mi. War to wspo mnieć, że
w War szaw sko‑Ma zo wiec kim Związ ku Jeź dziec kim zrze szo nych
jest po nad 100 klu bów, a atrak cyj ną ofer tę dla mi ło śni ków ko ni
two rzy rów nież wie le go spo darstw agro tu ry stycz nych oraz staj -
ni i stad nin. Po pu lar no ścią wśród or ga ni za to rów wy da rzeń de dy -
ko wa nych tu ry stom MI CE cie szą się po za tym róż ne go ro dza ju
za wo dy fir mo we, w tym tur nie je gol fo we, bie gi prze ła jo we, wy -
pra wy ro we ro we czy nor dic wal king. Na Ma zow szu z po wo -
dze niem zor ga ni zo wać moż na tak że wy ciecz ki of fro ado we
na qu adach lub w sa mo cho dach te re no wych, któ re do dat ko wo
czę sto łą czo ne są z gra mi sce na riu szo wy mi. 

AK TYW NIE NA WO DZIE
Ofer tę MI CE na Ma zow szu wzbo ga ca ją tak że ta kie atrak cje, jak
m.in. naj więk szy w Eu ro pie kom pleks kry tych ba se nów i zjeż -
dżal ni Sun ta go Park of Po land. Kom pleks, otwar ty na po cząt -
ku 2020 ro ku, bez wąt pie nia do łą czył do gro na naj więk szych
atrak cji w re gio nie. 

Dla tu ry stów, tak że biz ne so wych, przy go to wa no tam trzy stre -
fy te ma tycz ne: Ja man go, Re lax i Sau na rię oraz stre fę wel l ness &
spa, kil ka dzie siąt zjeż dżal ni o łącz nej dłu go ści 3,2 km, 2 tys. mkw.
ba se nów, ba sen ter mal ny, sau ny, łaź nie, a do te go re stau ra cje,

NOWY STYL ŻYCIA

Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej (MROT) oraz zastępca dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.

Mazowsze wpisuje się w światowe trendy turystyki zrównoważonej. Coraz większą
popularność zyskują postawy proekologiczne. Stają się nowym stylem życia. Rozwój
tych trendów jest nieunikniony z kilku powodów. Chodzi o zmiany gospodarki
energetycznej, zmiany klimatyczne, geopolityczne i wreszcie zmiany naszej wiedzy 

i świadomości. Dlatego na Mazowszu podejmowane są liczne inicjatywy mające ograniczyć wpływ turystyki na ekosystem:
powstają eko-hotele, ośrodki slow life, wegetariańskie i wegańskie menu, liczymy też ślad węglowy, jaki zostawiamy po
sobie przemieszczając się. Tego coraz częściej oczekują klienci biznesowi.
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ba ry oraz tzw. Sun ta go Vil la ge z bun ga lo wa mi. Uzu peł nie niem
ofer ty dla mi ło śni ków spor tów wod nych są tak że Ter my Msz -
czo nów, czy li kom pleks ba se nów, za si la ny przez słod kie ter mal -
ne źró dła eks plo ato wa ne z głę bo ko ści 1,6 km. Wśród atrak cji
– oczy wi ście prócz ba se nów – nie spo sób nie wy mie nić zjeż dżal -
ni, ja cuz zi, saun, gro ty sol nej, pla ży z bo iska mi do pił ki siat ko wej,
ple ne ro wej si łow ni, a w zi mie lo do wi ska. Mi ło śni cy ak tyw -
no ści na wo dzie z pew no ścią chęt nie sko rzy sta ją rów nież
z moż li wo ści zor ga ni zo wa nia spły wu ka ja ko we go po Wkrze, 
Pi li cy, Liw cu, Na rwi, Bu gu czy Skrwie Le wej. Ucie szy ich
z też świet na in fra struk tu ra rej sów po Wi śle, w tym re pli ka -
mi sta rych stat ków jak np. Dar Ma zow sza.

ZRÓŻ NI CO WA NA OFER TA
Ogrom nym po ten cja łem Ma zow sza są bez wąt pie nia siel skie
i spo koj ne ob sza ry wiej skie, gdzie znaj du ją się obiek ty tu ry stycz -
ne ofe ru ją ce sze ro ki wa chlarz atrak cji w du chu wspo mnia nej już
fi lo zo fii slow li fe. Po zwa la ją one do świad czyć za rów no wy po -
czyn ku na ło nie na tu ry, jak i tak po żą da nej lo kal no ści, któ ra spra -
wia, że pro gram wy jaz du na bie ra in dy wi du al ne go cha rak te ru.
Ma zow sze mo że się po szczy cić zróż ni co wa ną ofer tą go spo -
darstw agro tu ry stycz nych, miej sce do wy po czyn ku znaj dą tam
tak że po dró żu ją cy kam pe ra mi oraz mi ło śni cy ca ra va nin gu i cam -
pin gu, dla któ rych po wsta je co raz wię cej stref bi wa ko wych
i cam pin gów z in fra struk tu rą dla kam pe rów.

War to wspo mnieć tak że o pięk nych oko li cach Je zio ra 
Ze grzyń skie go, któ re są praw do po dob nie naj więk szą po za miej -
ską ba zą ho te lo wo -kon fe ren cyj ną w Pol sce (i jed nym z naj po pu -
lar niej szych miejsc wy bie ra nych przez or ga ni za to rów róż ne go
ro dza ju im prez wpi su ją cych się w de fi ni cję bran ży MI CE), a tak -
że obiek tach łą czą cych hi sto rię i tra dy cję z no wo cze sno ścią. Co
istot ne z punk tu wi dze nia każ de go pla ni sty, w bo ga tej ofer cie re -
gio nu znaj du ją się za rów no no wo cze sne ho te le z bo ga tą ofer tą
spa i wel l ness, jak i za byt ko we obiek ty, ide al nie do sto so wa ne
do po trzeb tu ry stów in dy wi du al nych i bran ży spo tkań. Świet nym
przy kła dem za adap to wa nej w ten spo sób na no wo prze strze ni
jest, znaj du ją cy się tyl ko 70 km od War sza wy, kom pleks kon fe -
ren cyj no -wy po czyn ko wy w Ło cho wie. Pa łac i Fol wark Ło chów
zlo ka li zo wa ny jest w ser cu Nad bu żań skie go Par ku Kra jo bra zo -
we go, nad rze ką Li wiec. To miej sce stwo rzo ne dla biz ne su, ro -

dzin z dzieć mi oraz go ści in dy wi du al nych. Pa łac zo stał od bu do -
wa ny i od re stau ro wa ny w la tach 2005-2008, a Fol wark – no wa
część kom plek su – swo ją na zwą oraz for mą za bu do wań na wią -
zu je do hi sto rycz nych obiek tów, znaj du ją cych się na tym te re nie.
Obiekt mo że jed no cze śnie po mie ścić po nad 650 go ści. W oto -
cze niu hi sto rii i za byt ko wych mu rów ofe ru je ca łą ga mę atrak cji
i moż li wo ści spę dze nia wol ne go cza su za rów no na ło nie przy -
ro dy, jak i w swo ich za byt ko wych wnę trzach. 

Do sko na łe wa run ki za rów no do od po czyn ku i re kre acji, jak
rów nież do or ga ni za cji kon fe ren cji, szko leń i róż ne go ro dza ju
im prez oko licz no ścio wych za pew nia tak że Ho tel Skan sen
w Sierp cu. To no wo cze sne, wy bu do wa ne w har mo nii z na tu rą,
kom for to we cen trum ho te lo wo -kon fe ren cyj ne z kom plek sem
spa, łą czą ce pol ską tra dy cję z naj now szy mi tren da mi w ar chi -
tek tu rze. Ho tel po ło żo ny jest na te re nie Mu zeum Wsi Ma zo -
wiec kiej w Sierp cu, gdzie moż na zwie dzić po nad 80 obiek tów
ma łej i du żej ar chi tek tu ry wiej skiej dzie więt na sto wiecz ne go 
Ma zow sza. Ca łość usy tu owa na jest w nie zwy kle ma low ni czej
oko li cy, w są siedz twie do li ny rze ki Skrwy, na za le sio nym te re nie
o po wierzch ni 54 ha. 

In ne nie ba nal ne miej sca Ma zow sza, to m.in. znaj du ją cy się
wśród ma low ni czych pej za ży Do li ny Pi li cy Ho tel Sie lan ka czy 
Pa łac Od ro wą żów w Chle wi skach, któ re go hi sto rię po wsta nia
da tu je się na XII wiek. War to wspo mnieć tak że o od da nym
w ubie głym ro ku Cen trum Folk lo ru Pol skie go „Ka ro lin” miesz -
czą cym się w hi sto rycz nej sie dzi bie Pań stwo we go Ze spo łu 
Pie śni i Tań ca „Ma zow sze” im. T. Sy gie tyń skie go. 

� Agniesz ka Ju re wicz 
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PARK RE KRE ACYJ NO -BIZ NE SO WY LAS WO DA

Las Wo da to luk su so wy obiekt, w któ rym w ma low ni czej oko li cy i z da -
la od zgieł ku mia sta moż na zor ga ni zo wać pro fe sjo nal ne wy da rze nia
o cha rak te rze biz ne so wym. Cen trum kon fe ren cyj ne skła da się z ośmiu
sal wy po sa żo nych w kli ma ty za cję, wy so kiej kla sy sprzęt au dio wi zu al -
ny i dy na micz ne oświe tle nie LED. 
Na po wierzch ni 1,3 tys. mkw. przy go to wa no nie zwy kle kom for to wą
prze strzeń, po zwa la ją cą na or ga ni za cję tar gów, even tów, kon gre sów,
szko leń i kon fe ren cji. 

W skład Par ku Re kre acyj no -Biz ne so we go Las Wo da wcho dzi Ho tel
Wil ga, ofe ru ją cy 75 miejsc noc le go wych, re stau ra cja z wy bor ną kuch -
nią eu ro pej ską, ka wiar nia oraz let ni grill bar. Do dys po zy cji go ści po zo -
sta je rów nież stre fa spa – ba sen, ja cuz zi, sau na i ga bi ne ty ko sme tycz ne.

� Od le głość od War sza wy: 50 km
� Licz ba po ko jów: 42
� Kon takt: ul. Spo koj na 1, 08-470 Wil ga, 

tel. +48 25 685 30 10, e -ma il: in fo@la swo da.pl, 
www: www.la swo da.pl

PA ŁAC ŻE LE CHÓW SPA & WEL L NESS

Pa łac Że le chów Spa & Wel l ness to luk su so wy obiekt zlo ka li zo wa -
ny na te re nie roz le głe go, za byt ko we go kom plek su pa ła co wo -par -
ko we go. 119 po koi i apar ta men tów za chwy ca sty lem, ele gan cją,
funk cjo nal no ścią i wy go dą. Pa łac ofe ru je po tra wy kuch ni pol skiej
i mię dzy na ro do wej. 
W ho te lu znaj du je się stre fa Spa & Wel l ness wy po sa żo na w naj no wo -
cze śniej sze roz wią za nia tech no lo gicz ne, po zwa la ją ce na in no wa cyj ne
za bie gi pie lę gna cyj ne i re lak sa cyj ne. W pod zie miach Pa ła cu zlo ka li zo wa -

ny jest tak że Bro war, gdzie pi wo wa rzo ne jest we dług li czą cych kil ka -
set lat re cep tur. Pa łac Że le chów to rów nież pro fe sjo nal ne Cen trum
Kon fe ren cyj ne, ob słu gu ją ce kon fe ren cje, ban kie ty, pre zen ta cje i szko -
le nia dla grup do 500 osób.

� Od le głość od War sza wy: 90 km
� Licz ba po ko jów: 119
� Kon takt: ul. Mar szał ka J. Pił sud skie go 36, 08-430 Że le chów, 

tel. +48 25 682 03 60, e -ma il: re cep cja@pa la cze le chow.pl, 
www: www.pa la cze le chow.pl

PAŁAC MAŁA WIEŚ

Pa łac Ma ła Wieś to kom pleks pa ła co wo -par ko wy, łą czą cy pięk no XVIII -
-wiecz nej ar chi tek tu ry i naj no wo cze śniej szych roz wią zań even to wych.
Daw na re zy den cja ksią żę ca zo sta ła za adap to wa na na sty lo we i pro fe -
sjo nal ne cen trum biz ne so we z wy kwint ną kuch nią. 
Do god na lo ka li za cja (tyl ko 50 km od War sza wy), za pew nia do sko na ły
do jazd z każ dej czę ści Pol ski. Pa łac Ma ła Wieś cie szy się opi nią jed ne -
go z naj pięk niej szych za byt ków w Pol sce. 
Obec nie za pra sza go ści chcą cych wy po cząć wśród sty li zo wa nych

wnętrz oraz go ści biz ne so wych, pra gną cych zor ga ni zo wać kon fe ren -
cje w luk su so wej kon wen cji. Wi niar nia, stre fa spa, tre nin go we po le 
gol fo we i bo isko bę dą z pew no ścią mi łym uroz ma ice niem po by tu
w Ma łej Wsi.

� Od le głość od War sza wy: 50 km
� Licz ba po ko jów: 54
� Kon takt: Mała Wieś 40, 05-622 Belsk Duży, 

tel. +48 782 40 40, e-mail: recepcja@palacmalawies.pl, 
www: www.palacmalawies.pl
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HO TEL BO NI FA CIO SPA & SPORT RE SORT

Bli sko War sza wy, ale wśród na tu ry. Ho tel Bo ni Fa Cio swo ją atrak cyj -
ność za wdzię cza ma low ni cze mu po ło że niu w sa mym ser cu zie lo nych
la sów i łąk – pięk ne wi do ki, przy ja zny mi kro kli mat, dzie wi cza przy ro -
da i przy sło wio wy „świę ty spo kój”, a wszyst ko to za le d wie 70 km
od sto li cy. W do dat ku z bar dzo do god nym i szyb kim do jaz dem. Obiekt
za pew nia in tym ną at mos fe rę – znaj du je się w nim 56 po koi, a do te go
im po nu ją ca in fra struk tu ra re kre acyj na (dwa du że ba se ny, stre fa spa &
wel l ness, ze wnętrz ne obiek ty spor to we itp.). 

Ho tel Bo ni Fa Cio to tak że świet nie wy po sa żo ne cen trum kon fe ren cyj -
ne (sześć sal z moż li wo ścią róż nej aran ża cji prze strze ni) oraz kuch nia
„Slow Fo od” re no mo wa ne go sze fa kuch ni Da riu sza Ra tusz nia ka.

� Od le głość od War sza wy: 60 km
� Licz ba po ko jów: 56
� Kon takt: Kę pa 84, 09-110 So cho cin, 

tel. +48 23 651 24 00, e -ma il: re cep cja@ho tel bo ni fa cio.pl, 
www: www.ho tel bo ni fa cio.pl 

HO TEL MA NOR HO USE – PA ŁAC OD RO WĄ ŻÓW

Ma nor Ho use – Pa łac Od ro wą żów to ho tel dla do ro słych, przy ja zny
we ga nom i aler gi kom, ide al ny do or ga ni za cji kon fe ren cji, szko leń i spo -
tkań biz ne so wych. Sa le kon fe ren cyj ne w hi sto rycz nych wnę trzach
z no wo cze snym za ple czem tech nicz nym, umoż li wia ją pra cę w at mos -
fe rze luk su su i do sto jeń stwa. 
Roz le gły, za byt ko wy park z Ogro dem Me dy ta cji i Wi tal ną Wio ską® Spa
jest do sko na ły na ak tyw no ści gru po we, gry te re no we i kon fe ren cje
w ple ne rze. Kom pleks wy róż nia ją: kon cer ty na gon gi ty be tań skie, Łaź -

nie Rzym skie, bez chlo ro wy ba sen, pro gram od mła dza ją cy Bio wi tal ne go
Spa czy wła sna staj nia ko ni. 
Po byt w Ma nor Ho use sprzy ja po bu dze niu sił wi tal nych, re ge ne ra cji or -
ga ni zmu i od po czyn ko wi po pra cy.

� Od le głość od War sza wy: 130 km
� Licz ba po ko jów: 59
� Kon takt: ul. Cza chow skie go 56, 26-510 Chle wi ska, 

tel. +48 48 628 70 61, e -ma il: kon fe ren cje@ma nor ho use.pl, 
www: www.ma nor ho use.pl

KON STAN CIŃ SKIE CEN TRUM HY DRO TE RA PII 
EVA PARK LI FE & SPA

EVA Park Li fe & SPA to kom plek so wo wy po sa żo ny obiekt z kom for -
to wą ba zą noc le go wą, re kre acyj ną i biz ne so wą. Po ło żo ny w Kon stan -
ci nie -Je zior nie, 20 km od War sza wy, sta no wi no wo cze sną al ter na ty wę
dla stan dar do wych ho te li. Świet na lo ka li za cja w Par ku Zdro jo wym,
przy tęż ni so lan ko wej spra wia, że EVA Park Li fe & SPA jest do sko na -
łym wy bo rem na wy po czy nek, a tak że na kon fe ren cję lub event.
Obiekt ofe ru je no wo cze sne sa le z peł nym wy po sa że niem mul ti me -

dial nym, kli ma ty za cją, wi -fi i do stę pem do świa tła dzien ne go. Go ście
mo gą sko rzy stać z kom for to wych po koi i apar ta men tów, re stau ra cji
z sa lą VIP, Lob by Ba ru, Stre fy Spa oraz So lan ko we go Par ku Wod ne go
z ba se nem so lan ko wym, sau na mi i ja cuz zi.

� Od le głość od War sza wy: 20 km
� Licz ba po ko jów: 27
� Kon takt: ul. Sien kie wi cza 2, 05-510 Kon stan cin -Je zior na, 

tel. +48 22 484 28 88, e -ma il: re zer wa cje@eva park.pl, 
www: www.eva park.pl
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DWÓR MOŚCIBRODY

Mo ści bro dy to za byt ko wy obiekt, któ ry ofe ru je atrak cyj ne prze strze nie
do or ga ni za cji wy da rzeń – to Dwór, Ofi cy na i Po dwó rze Bie siad ne
z drew nia ną sto do łą oraz ogró dek let ni. Ca łość ota cza park o po wierzch -
ni 2 ha. To świet ne miej sce do or ga ni za cji ognisk nad wo dą, bie siad w sto -
do le i w ple ne rze. Mo gą się tam od by wać tań ce pod gwiaz da mi, gry
na bo isku czy na tra wie. Wol ny czas moż na spę dzić od po czy wa jąc na le -
ża ku czy drze miąc w ha ma ku, ale tak że ak tyw nie – pły wa jąc łód ką, ka -

ja kiem lub ro we rem wod nym. Mi ło śni cy ku li na riów mo gą po za tym
uczest ni czyć w warsz ta tach ku li nar nych pt. „Od cza ro wać kar pia”.

� Od le głość od War sza wy: 100 km
� Licz ba po ko jów: 28
� Kon takt: Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, 

tel. +48 795 455 249, e-mail: kontakt@dwormoscibrody.pl, 
www: www.dwormoscibrody.pl

HOTEL TUMSKI

Ho tel Tum ski zlo ka li zo wa ny jest w cen trum Płoc ka, nad brze giem Wi sły.
To ele ganc kie miej sce o nie zwy kłej at mos fe rze, dys po nu ją ce jed ną z naj -
lep szych re stau ra cji w mie ście. 
Do sko na ły punkt spo tkań biz ne so wych, kon fe ren cji i przy jęć oko licz -
no ścio wych. Ho tel Tum ski to roz wią za nie dla każ de go, na wet naj bar -
dziej wy ma ga ją ce go go ścia. 

Obiekt wi ta go ści szcze gól ną at mos fe rą, pro fe sjo nal ną ob słu gą i luk su -
so wy mi wnę trza mi. 

� Od le głość od War sza wy: 114 km
� Licz ba po ko jów: 26
� Kon takt:ul. Piekarska 9, 09-400 Płock, 

tel. +48 24 262 90 60, e-mail: recepcja@hoteltumski.pl, 
www: www.hoteltumski.pl

HOTEL CZARDASZ SPA & WELLNESS

Ho tel Czar dasz za pew nia 109 miejsc noc le go wych, w 54 kom for to -
wych po ko jach. Je go atu ty to m.in. dwu dzie sto me tro wy ba sen, ja cuz -
zi, sau na fiń ska, łaź nia pa ro wa, sa na rium oraz sper so na li zo wa na Ste fa
Re lak su, gdzie od by wa ją się za bie gi spa, a tak że dwu to ro wa krę giel nia
z ba rem, par kie tem do tań ca i sto łem bi lar do wym. 
Jest to je dy ny ho tel w mie ście, gdzie moż na ko rzy stać z ty lu atrak cji

nie wy cho dząc z je go wnętrz. Obiekt po sia da też trzy sa le kon fe ren -
cyj ne oraz par king na po nad 120 sa mo cho dów. 

� Od le głość od War sza wy: 117 km
� Licz ba po ko jów: 54
� Kon takt: ul. Dobrzyńska 62b, 09-400 Płock, 

tel. +48 24 366 56 88, e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl, 
www: www.hotelczardasz.pl
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Mazowsze to idealne 
miejsce na event. 
Region pełen jest
różnorodnych obiektów 
– od miejsc kameralnych 
i butikowych, poprzez
nowoczesne hotele, 
duże kompleksy hotelowo-
-konferencyjne czy centra
wystawiennicze.




