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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.

ODPOCZNIJ
NA MAZOWSZU!
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!
Głównym celem kampanii prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie już od kilku lat jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych – nie tylko
mieszkańców Mazowsza – z turystyczną, kulturową, rekreacyjną i edukacyjną ofertą tego regionu.

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

By utrzymać zainteresowanie odbiorców w całym okresie
trwania kampanii planowanych jest jej kilka odsłon. Jest to o tyle łatwiejsze, że w tym roku zdecydowano się na zupełnie nowy 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 pojawiło się hasło MAZOrazem. Intencją jest wywołanie poczucia
bliskości i bezpieczeństwa. Mazowsze pokazywane w tej odsłonie jest otwarte, gościnne, bezpieczne. Kolejnych odsłon nie
zdradzimy – ukażą się w swoim czasie.

3
THINK
MICE

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 Mazowsze” 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 tajemniczych miejskich zakamarków nie można wyjść z podziwu.
Dlatego – zdecydowano się nie korzystać z graﬁki i oprzeć przekaz jedynie na fotograﬁach. Oglądając je czasami można przecierać oczy ze zdumienia myśląc – to naprawdę w Polsce? Kto
zobaczy urodę Mazowsza uchwyconą w obiektywie, zechce zobaczyć ją na własne oczy.

ni publicznej i w internecie. W tym sezonie kluczowe będą jednak bezpośrednie spotkania w terenie i zachęcanie odbiorców
do różnych aktywności.
Jednym z bardziej wyrazistych symboli kampanii stał się w związku z tym pięknie oklejony kolorowy kamper, przemierzający cały region wzdłuż i wszerz. Będzie można zajrzeć do niego m.in.
na piknikach planowanych w wybrane weekendy wakacji. Relacje z podróży kamperem po Mazowszu będą pojawiały się również w mediach społecznościowych i w internecie. Tam też
można będzie znaleźć informację o planowanych konkursach.
A konkursy to oczywiście nagrody. Na ﬁnał wakacji planowane jest w tym temacie coś szczególnego, czego jeszcze nie zdradzamy… by nie zapeszyć.

W kontakcie!
KAMPEREM PO MAZOWSZU!
Kampanię będzie widać i słychać. Pojawi się w telewizjach śniadaniowych, w stacjach radiowych, będzie jej dużo w przestrze-
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Gorąco zachęcamy do śledzenia mediów
społecznościowych Województwa Mazowieckiego

Będzie się działo!

Fot: Zbigniew Panó w

MAZOWSZE – IDEALNE
MIEJSCE NA WYPOCZYNEK
I SPOTKANIE BIZNESOWE
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.
Region pełen jest różnorodnych obiektów – od miejsc kameralnych i butikowych, poprzez nowoczesne hotele, duże kompleksy hotelowo-konferencyjne czy centra wystawiennicze. Oferują
one nie tylko doskonały wypoczynek, ale także szereg ciekawych
aktywności.
Mazowsze to największe z polskich województw. Mające
w swoich granicach ogromny atut – Warszawę, w której aktualnie buduje się najwięcej wieżowców w Europie i która przyciąga połączeniem tradycji i nowoczesności.
Stolica, dysponując dwoma portami lotniczymi – lotniskiem im.
Fryderyka Chopina i portem lotniczym w Modlinie – pełni funkcję ważnego dla Europy węzła komunikacyjnego, dzięki czemu
jest łatwo i szybko dostępna. Warszawa od lat jest miastem,

do którego przyjeżdża najwięcej turystów biznesowych
w Polsce (przoduje także w międzynarodowych rankingach,
w tym tych przygotowywanych cyklicznie przez stowarzyszenie International Congress and Convention Association
– ICCA czy Union of International Associations – UIA), a cały
region stanowi doskonałe uzupełnienie oferty stolicy. Atutami
Mazowsza są miejsca unikatowe w skali światowej jak m.in. Żelazowa Wola, bez wątpienia jedna z najsłynniejszych niewielkich
miejscowości w Polsce – miejsce urodzenia wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina, Kampinoski Park Narodowy – wpisany na listę UNESCO, Twierdza Modlin czy Wisła – ostania dzika
rzeka przepływająca przez europejską stolicę.
Różnorodność oferty regionu oraz niewątpliwe walory środo-
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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.

wiska naturalnego powodują, że ma on dużą szanse na przyciągnięcie jeszcze większej liczby zarówno turystów indywidualnych,
jak i grup MICE. To ważne dla rodzimej, ale także europejskiej
branży spotkań – szczególnie teraz, w dobie postpandemicznej,
gdy coraz bardziej doceniane są przez zleceniodawców destynacje niewymagające dalekiej podróży oraz oferujące nie tylko
świetną infrastrukturę, ale i odpoczynek na łonie natury, w duchu
cieszącego się ogromną popularnością slow life.

ZIELONA OAZA
Oferta turystyczna Mazowsza zadowoli z pewnością amatorów
turystyki aktywnej oraz wypoczynku na łonie natury. To także
gotowy produkt dla wszystkich zainteresowanych budowaniem
programów team buildingowych dla swoich pracowników, klientów czy partnerów handlowych.
Mazowsze może pochwalić się rozległymi terenami zielonymi i obszarami leśnymi. Warto wymienić Kampinoski Park
Narodowy, nazywany zielonymi płucami Warszawy czy dolinę
Bugu, Zabuże, położony na malowniczej skarpie Brok,
Kamieńczyk i okolice Wyszkowa. Nie wolno także zapomnieć
o Puszczy Kozienickiej, gdzie na polowania przyjeżdżał Władysław Jagiełło, okolicach Płocka, czyli Mazowieckiej Szwajcarii
z Doliną Skrwy Prawej i Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym,
Pojezierzu Gostynińskim, nazywanym potocznie mazowieckimi
Mazurami czy wreszcie położonych na północnych krańcach wo-

6
THINK
MICE

jewództwa Kurpiach, gdzie na polowania udawali się mazowieccy książęta. Tereny te to idealne miejsce do spędzania czasu
na powietrzu. Sprzyjają aktywnościom związanym z pieszymi
i rowerowymi czy konnymi wycieczkami. Warto wspomnieć, że
w Warszawsko‑Mazowieckim Związku Jeździeckim zrzeszonych
jest ponad 100 klubów, a atrakcyjną ofertę dla miłośników koni
tworzy również wiele gospodarstw agroturystycznych oraz stajni i stadnin. Popularnością wśród organizatorów wydarzeń dedykowanych turystom MICE cieszą się poza tym różnego rodzaju
zawody ﬁrmowe, w tym turnieje golfowe, biegi przełajowe, wyprawy rowerowe czy nordic walking. Na Mazowszu z powodzeniem zorganizować można także wycieczki offroadowe
na quadach lub w samochodach terenowych, które dodatkowo
często łączone są z grami scenariuszowymi.
AKTYWNIE NA WODZIE
Ofertę MICE na Mazowszu wzbogacają także takie atrakcje, jak
m.in. największy w Europie kompleks krytych basenów i zjeżdżalni Suntago Park of Poland. Kompleks, otwarty na początku 2020 roku, bez wątpienia dołączył do grona największych
atrakcji w regionie.
Dla turystów, także biznesowych, przygotowano tam trzy strefy tematyczne: Jamango, Relax i Saunarię oraz strefę wellness &
spa, kilkadziesiąt zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 km, 2 tys. mkw.
basenów, basen termalny, sauny, łaźnie, a do tego restauracje,

bary oraz tzw. Suntago Village z bungalowami. Uzupełnieniem
oferty dla miłośników sportów wodnych są także Termy Mszczonów, czyli kompleks basenów, zasilany przez słodkie termalne źródła eksploatowane z głębokości 1,6 km. Wśród atrakcji
– oczywiście prócz basenów – nie sposób nie wymienić zjeżdżalni, jacuzzi, saun, groty solnej, plaży z boiskami do piłki siatkowej,
plenerowej siłowni, a w zimie lodowiska. Miłośnicy aktywności na wodzie z pewnością chętnie skorzystają również
z możliwości zorganizowania spływu kajakowego po Wkrze,
Pilicy, Liwcu, Narwi, Bugu czy Skrwie Lewej. Ucieszy ich
z też świetna infrastruktura rejsów po Wiśle, w tym replikami starych statków jak np. Dar Mazowsza.

ZRÓŻNICOWANA OFERTA
Ogromnym potencjałem Mazowsza są bez wątpienia sielskie
i spokojne obszary wiejskie, gdzie znajdują się obiekty turystyczne oferujące szeroki wachlarz atrakcji w duchu wspomnianej już
ﬁlozoﬁi slow life. Pozwalają one doświadczyć zarówno wypoczynku na łonie natury, jak i tak pożądanej lokalności, która sprawia, że program wyjazdu nabiera indywidualnego charakteru.
Mazowsze może się poszczycić zróżnicowaną ofertą gospodarstw agroturystycznych, miejsce do wypoczynku znajdą tam
także podróżujący kamperami oraz miłośnicy caravaningu i campingu, dla których powstaje coraz więcej stref biwakowych
i campingów z infrastrukturą dla kamperów.
Warto wspomnieć także o pięknych okolicach Jeziora
Zegrzyńskiego, które są prawdopodobnie największą pozamiejską bazą hotelowo-konferencyjną w Polsce (i jednym z najpopularniejszych miejsc wybieranych przez organizatorów różnego
rodzaju imprez wpisujących się w deﬁnicję branży MICE), a także obiektach łączących historię i tradycję z nowoczesnością. Co
istotne z punktu widzenia każdego planisty, w bogatej ofercie regionu znajdują się zarówno nowoczesne hotele z bogatą ofertą
spa i wellness, jak i zabytkowe obiekty, idealnie dostosowane
do potrzeb turystów indywidualnych i branży spotkań. Świetnym
przykładem zaadaptowanej w ten sposób na nowo przestrzeni
jest, znajdujący się tylko 70 km od Warszawy, kompleks konferencyjno-wypoczynkowy w Łochowie. Pałac i Folwark Łochów
zlokalizowany jest w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Liwiec. To miejsce stworzone dla biznesu, ro-

dzin z dziećmi oraz gości indywidualnych. Pałac został odbudowany i odrestaurowany w latach 2005-2008, a Folwark – nowa
część kompleksu – swoją nazwą oraz formą zabudowań nawiązuje do historycznych obiektów, znajdujących się na tym terenie.
Obiekt może jednocześnie pomieścić ponad 650 gości. W otoczeniu historii i zabytkowych murów oferuje całą gamę atrakcji
i możliwości spędzenia wolnego czasu zarówno na łonie przyrody, jak i w swoich zabytkowych wnętrzach.
Doskonałe warunki zarówno do odpoczynku i rekreacji, jak
również do organizacji konferencji, szkoleń i różnego rodzaju
imprez okolicznościowych zapewnia także Hotel Skansen
w Sierpcu. To nowoczesne, wybudowane w harmonii z naturą,
komfortowe centrum hotelowo-konferencyjne z kompleksem
spa, łączące polską tradycję z najnowszymi trendami w architekturze. Hotel położony jest na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie można zwiedzić ponad 80 obiektów
małej i dużej architektury wiejskiej dziewiętnastowiecznego
Mazowsza. Całość usytuowana jest w niezwykle malowniczej
okolicy, w sąsiedztwie doliny rzeki Skrwy, na zalesionym terenie
o powierzchni 54 ha.
Inne niebanalne miejsca Mazowsza, to m.in. znajdujący się
wśród malowniczych pejzaży Doliny Pilicy Hotel Sielanka czy
Pałac Odrowążów w Chlewiskach, którego historię powstania
datuje się na XII wiek. Warto wspomnieć także o oddanym
w ubiegłym roku Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” mieszczącym się w historycznej siedzibie Państwowego Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.
I Agnieszka Jurewicz
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MAZOWSZE – WYBRANE OBIEKTY DLA MICE

PARK REKREACYJNO-BIZNESOWY LAS WODA
Las Woda to luksusowy obiekt, w którym w malowniczej okolicy i z dala od zgiełku miasta można zorganizować profesjonalne wydarzenia
o charakterze biznesowym. Centrum konferencyjne składa się z ośmiu
sal wyposażonych w klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt audiowizualny i dynamiczne oświetlenie LED.
Na powierzchni 1,3 tys. mkw. przygotowano niezwykle komfortową
przestrzeń, pozwalającą na organizację targów, eventów, kongresów,
szkoleń i konferencji.

PAŁAC ŻELECHÓW SPA & WELLNESS
Pałac Żelechów Spa & Wellness to luksusowy obiekt zlokalizowany na terenie rozległego, zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego. 119 pokoi i apartamentów zachwyca stylem, elegancją,
funkcjonalnością i wygodą. Pałac oferuje potrawy kuchni polskiej
i międzynarodowej.
W hotelu znajduje się strefa Spa & Wellness wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, pozwalające na innowacyjne
zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne. W podziemiach Pałacu zlokalizowa-

PAŁAC MAŁA WIEŚ
Pałac Mała Wieś to kompleks pałacowo-parkowy, łączący piękno XVIII-wiecznej architektury i najnowocześniejszych rozwiązań eventowych.
Dawna rezydencja książęca została zaadaptowana na stylowe i profesjonalne centrum biznesowe z wykwintną kuchnią.
Dogodna lokalizacja (tylko 50 km od Warszawy), zapewnia doskonały
dojazd z każdej części Polski. Pałac Mała Wieś cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych zabytków w Polsce.
Obecnie zaprasza gości chcących wypocząć wśród stylizowanych
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W skład Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda wchodzi Hotel
Wilga, oferujący 75 miejsc noclegowych, restauracja z wyborną kuchnią europejską, kawiarnia oraz letni grill bar. Do dyspozycji gości pozostaje również strefa spa – basen, jacuzzi, sauna i gabinety kosmetyczne.
I Odległość od Warszawy: 50 km
I Liczba pokojów: 42
I Kontakt: ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga,
tel. +48 25 685 30 10, e-mail: info@laswoda.pl,
www: www.laswoda.pl

ny jest także Browar, gdzie piwo warzone jest według liczących kilkaset lat receptur. Pałac Żelechów to również profesjonalne Centrum
Konferencyjne, obsługujące konferencje, bankiety, prezentacje i szkolenia dla grup do 500 osób.
I Odległość od Warszawy: 90 km
I Liczba pokojów: 119
I Kontakt: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów,
tel. +48 25 682 03 60, e-mail: recepcja@palaczelechow.pl,
www: www.palaczelechow.pl

wnętrz oraz gości biznesowych, pragnących zorganizować konferencje w luksusowej konwencji. Winiarnia, strefa spa, treningowe pole
golfowe i boisko będą z pewnością miłym urozmaiceniem pobytu
w Małej Wsi.
I Odległość od Warszawy: 50 km
I Liczba pokojów: 54
I Kontakt: Mała Wieś 40, 05-622 Belsk Duży,
tel. +48 782 40 40, e-mail: recepcja@palacmalawies.pl,
www: www.palacmalawies.pl

Fot.: Wojciech Szalaj

HOTEL BONIFACIO SPA & SPORT RESORT
Blisko Warszawy, ale wśród natury. Hotel BoniFaCio swoją atrakcyjność zawdzięcza malowniczemu położeniu w samym sercu zielonych
lasów i łąk – piękne widoki, przyjazny mikroklimat, dziewicza przyroda i przysłowiowy „święty spokój”, a wszystko to zaledwie 70 km
od stolicy. W dodatku z bardzo dogodnym i szybkim dojazdem. Obiekt
zapewnia intymną atmosferę – znajduje się w nim 56 pokoi, a do tego
imponująca infrastruktura rekreacyjna (dwa duże baseny, strefa spa &
wellness, zewnętrzne obiekty sportowe itp.).

HOTEL MANOR HOUSE – PAŁAC ODROWĄŻÓW
Manor House – Pałac Odrowążów to hotel dla dorosłych, przyjazny
weganom i alergikom, idealny do organizacji konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych. Sale konferencyjne w historycznych wnętrzach
z nowoczesnym zapleczem technicznym, umożliwiają pracę w atmosferze luksusu i dostojeństwa.
Rozległy, zabytkowy park z Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską® Spa
jest doskonały na aktywności grupowe, gry terenowe i konferencje
w plenerze. Kompleks wyróżniają: koncerty na gongi tybetańskie, Łaź-

KONSTANCIŃSKIE CENTRUM HYDROTERAPII
EVA PARK LIFE & SPA
EVA Park Life & SPA to kompleksowo wyposażony obiekt z komfortową bazą noclegową, rekreacyjną i biznesową. Położony w Konstancinie-Jeziornie, 20 km od Warszawy, stanowi nowoczesną alternatywę
dla standardowych hoteli. Świetna lokalizacja w Parku Zdrojowym,
przy tężni solankowej sprawia, że EVA Park Life & SPA jest doskonałym wyborem na wypoczynek, a także na konferencję lub event.
Obiekt oferuje nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem multime-

Hotel BoniFaCio to także świetnie wyposażone centrum konferencyjne (sześć sal z możliwością różnej aranżacji przestrzeni) oraz kuchnia
„Slow Food” renomowanego szefa kuchni Dariusza Ratuszniaka.
I Odległość od Warszawy: 60 km
I Liczba pokojów: 56
I Kontakt: Kępa 84, 09-110 Sochocin,
tel. +48 23 651 24 00, e-mail: recepcja@hotelbonifacio.pl,
www: www.hotelbonifacio.pl

nie Rzymskie, bezchlorowy basen, program odmładzający Biowitalnego
Spa czy własna stajnia koni.
Pobyt w Manor House sprzyja pobudzeniu sił witalnych, regeneracji organizmu i odpoczynkowi po pracy.
I Odległość od Warszawy: 130 km
I Liczba pokojów: 59
I Kontakt: ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska,
tel. +48 48 628 70 61, e-mail: konferencje@manorhouse.pl,
www: www.manorhouse.pl

dialnym, klimatyzacją, wi-ﬁ i dostępem do światła dziennego. Goście
mogą skorzystać z komfortowych pokoi i apartamentów, restauracji
z salą VIP, Lobby Baru, Strefy Spa oraz Solankowego Parku Wodnego
z basenem solankowym, saunami i jacuzzi.
I Odległość od Warszawy: 20 km
I Liczba pokojów: 27
I Kontakt: ul. Sienkiewicza 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
tel. +48 22 484 28 88, e-mail: rezerwacje@evapark.pl,
www: www.evapark.pl
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HOTEL TUMSKI

Obiekt wita gości szczególną atmosferą, profesjonalną obsługą i luksusowymi wnętrzami.

Hotel Tumski zlokalizowany jest w centrum Płocka, nad brzegiem Wisły.
To eleganckie miejsce o niezwykłej atmosferze, dysponujące jedną z najlepszych restauracji w mieście.
Doskonały punkt spotkań biznesowych, konferencji i przyjęć okolicznościowych. Hotel Tumski to rozwiązanie dla każdego, nawet najbardziej wymagającego gościa.

I Odległość od Warszawy: 114 km
I Liczba pokojów: 26
I Kontakt: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

nie wychodząc z jego wnętrz. Obiekt posiada też trzy sale konferencyjne oraz parking na ponad 120 samochodów.

Hotel Czardasz zapewnia 109 miejsc noclegowych, w 54 komfortowych pokojach. Jego atuty to m.in. dwudziestometrowy basen, jacuzzi, sauna ﬁńska, łaźnia parowa, sanarium oraz spersonalizowana Stefa
Relaksu, gdzie odbywają się zabiegi spa, a także dwutorowa kręgielnia
z barem, parkietem do tańca i stołem bilardowym.
Jest to jedyny hotel w mieście, gdzie można korzystać z tylu atrakcji

I Odległość od Warszawy: 117 km
I Liczba pokojów: 54
I Kontakt: ul. Dobrzyńska 62b, 09-400 Płock,
tel. +48 24 366 56 88, e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl,
www: www.hotelczardasz.pl

DWÓR MOŚCIBRODY

jakiem lub rowerem wodnym. Miłośnicy kulinariów mogą poza tym
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych pt. „Odczarować karpia”.

Mościbrody to zabytkowy obiekt, który oferuje atrakcyjne przestrzenie
do organizacji wydarzeń – to Dwór, Oﬁcyna i Podwórze Biesiadne
z drewnianą stodołą oraz ogródek letni. Całość otacza park o powierzchni 2 ha. To świetne miejsce do organizacji ognisk nad wodą, biesiad w stodole i w plenerze. Mogą się tam odbywać tańce pod gwiazdami, gry
na boisku czy na trawie. Wolny czas można spędzić odpoczywając na leżaku czy drzemiąc w hamaku, ale także aktywnie – pływając łódką, ka-

I Odległość od Warszawy: 100 km
I Liczba pokojów: 28
I Kontakt: Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew,
tel. +48 795 455 249, e-mail: kontakt@dwormoscibrody.pl,
www: www.dwormoscibrody.pl

ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU
Dodatek do magazynu THINK MICE
PGE Narodowy, BiznesHub
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
tel. +48 690 12 12 69

redakcja@thinkmice.pl
www.thinkmice.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.

