
W ostatnich latach Mazowsze mocno
postawiło na swoją promocję – jako destyna-
cji interesującej dla przemysłu spotkań.
Przed pandemią COVID-19 podejmowano
wiele inicjatyw, dzięki którym region miał
na dobre zaistnieć na rynku MICE – posze-
rzając w ten sposób ofertę Warszawy, która
od lat stanowi centrum biznesowe, a co
za tym idzie także eventowe kraju. Stolica
może pochwalić się czołową pozycją pod
względem liczby wydarzeń w Polsce, zajmu-
je też najwyższe miejsce wśród polskich miast
w rankingach przygotowywanych przez sto-
warzyszenie ICCA. To dobra wiadomość dla
Mazowsza, które ma do zaproponowania
atrakcje niedostępne w stolicy, przez co świet-
nie uzupełnia jej ofertę. Region wpisuje się
w aktualne trendy i oczekiwania organizato-

rów, którzy coraz częściej interesują się miej-
scami oddalonymi od głównych metropolii
i właśnie tam pragną przygotować przynaj-
mniej część swoich programów.

OTWARCI NA BIZNES
Potencjał turystyki biznesowej dostrzegają

również mazowieckie obiekty hotelowe.
Dzięki temu z roku na rok infrastruktura
MICE w regionie staje się coraz bogatsza.
Jak podkreślają specjaliści, Mazowsze to de-
stynacja otwarta na wszystkie kategorie
organizatorów – ma zaplecze pozwalające
przygotować eventy praktycznie każdego ty-
pu. Znajdziemy tam wysokiej klasy hotele
i ośrodki konferencyjne, choć nie brakuje też
np. dworków, obiektów poprzemysłowych,
willi czy ośrodków rozrywkowych adaptowa-

nych na potrzeby MICE. Dzięki kooperacji
Urzędu Marszałkowskiego, Warszawskiej
Organizacji Turystycznej, Warsaw Conven-
tion Bureau i Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej (w zeszłym roku
podpisano porozumienie o współpracy tych
instytucji w zakresie promocji Mazowsza
i Warszawy, jako atrakcyjnych kierunków dla
przemysłu spotkań) oferta stale się polepsza.
Dotyczy to także propozycji kulinarnych.
Lokalna kuchnia korzysta z tradycji staropol-
skich, łącząc kulturę mazowiecką i podlaską
z wpływami kuchni białoruskiej, litewskiej,
tatarskiej i żydowskiej. Restauracje, winiar-
nie i producenci lokalnej żywności zrzeszeni
są m.in. w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze i szlakach kulinarnych. Świetnych
dań można skosztować m.in. w Dworze Mo-
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POD WZGLĘDEM TURYSTYCZNYM MAZOWSZE WYCHODZI Z CIENIA WARSZAWY. REGION MA WIELE
DO ZAOFEROWANIA NIE TYLKO GOŚCIOM INDYWIDUALNYM, ALE I ORGANIZATOROM WYDARZEŃ

MICE. W ZASIĘGU GODZINY DROGI OD STOLICY DO ICH DYSPOZYCJI JEST ROZWINIĘTA BAZA
HOTELOWA I KONFERENCYJNA, A PRZEDE WSZYSTKIM PRZYRODA, SMAKOWITA KUCHNIA I MASA

CIEKAWYCH MIEJSC NIOSĄCYCH ZE SOBĄ NUTKĘ TAJEMNICY.

MAZOWSZE
– NA WYPOCZYNEK I NA EVENT

Pałac Domaniowski, www.palacdomaniowski.pl
Odległość od Warszawy: 108 km; Pokoje: 42

Pałac i Folwark Łochów,
www.palacifolwarklochow.pl
Odległość od Warszawy: 70 km; Pokoje: 229

Pałac Mała Wieś, www.palacmalawies.pl
Odległość od Warszawy: 50 km; Pokoje: 54

Pałac Ossolińskich Conference & Spa,
www.palacossolinskich.pl
Odległość od Warszawy: 121 km; Pokoje: 135

Pałac w Jabłonnie, www.palacjablonna.pl
Odległość od Warszawy: 20 km; Pokoje: 26

Pałac Żelechów SPA & Wellness,
www.palaczelechow.pl
Odległość od Warszawy: 90 km; Pokoje: 119

Manor House SPA – Pałac Odrowążów,
www.manorhouse.pl
Odległość od Warszawy: 130 km; Pokoje: 59

Hotel Zamek Pułtusk, www.zamekpultusk.pl
Odległość od Warszawy: 65 km; Pokoje: 56

OBIEKTY W DAWNYM STYLU (WYBÓR):
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ścibrody, Hotelu BoniFaCio, Młynie Gąsio-
rowo czy Staropolskiej Karczmie Mazowsze.
To tylko niektóre z długiej listy przykładów.
Ciekawym pomysłem dla grup jest również
przygotowanie warsztatów kulinarnych.

EVENT POZA CENTRUM
Obiektów hotelowych i konferencyjnych

położonych poza centrami największych
miast szukają zleceniodawcy, którym zależy
m.in. na tym, aby po zakończeniu oficjalnej
części wydarzenia, jego uczestnicy pozosta-
li na miejscu i brali udział w dodatkowych
aktywnościach, w tym w nieformalnych
spotkaniach networkingowych. Dlatego
w przypadku Mazowsza rośnie popularność
destynacji położonych nieco dalej od Warsza-
wy, takich jak Płock, Ciechanów, Warka czy
Radom. Niezłymi hotelami i ośrodkami
konferencyjnymi mogą pochwalić się też
m.in. Białobrzegi, Konstancin-Jeziorna czy
Serock. Na organizatorów szkoleń i even-
tów czekają poza tym tzw. unique venues.
Przykładem może być Aparthotel Stara
Przędzalnia w XIX-wiecznym żyrardow-
skim budynku fabrycznym czy Dwór Mo-
ścibrody koło Siedlec.

Atutem regionu jest Zalew Zegrzyński
i obiekty ulokowane w jego pobliżu. To ide-
alna lokalizacja na wydarzenia motywacyjne,
teambuildingowe czy wyjazdy incentive.
Z Warszawy można dojechać tam w przecią-
gu godziny, dwa razy mniej zajmie przejazd
z lotniska w Modlinie. Wokół Zalewu i w je-
go bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kil-
kanaście ośrodków. Wśród nich prym wiodą
Hotel Warszawianka, Hotel Windsor czy Ho-
tel Narvil Conference & Spa. Każdy z nich
może obsłużyć grupy liczące ponad tysiąc
osób. Do tego należy dodać szereg mniej-
szych obiektów pozwalających na organiza-
cję bardziej kameralnych imprez. Wszystko
to z możliwością aktywnego spędzania czasu
nad wodą. Do dyspozycji gości przygotowa-
no liczne mariny i wypożyczalnie sprzętu
– od kajaków po łodzie i żaglówki. Pozwala
to na uzupełnienie programów odbywają-
cych się w okolicy wydarzeń o rejsy, regaty

czy kursy żeglarskie. Zimą, kiedy nie moż-
na korzystać z typowo letnich atrakcji,
pokryty lodem zalew wykorzystywany jest
do przejażdżek bojerami.

W SZLACHECKIM
I RUSTYKALNYM STYLU

Na Mazowszu coś interesującego znajdą
także organizatorzy poszukujący stylowych
wnętrz, z nutką historii w tle. Region pełen
jest perełek dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego. Ciekawe obiekty kulturalne i za-
bytkowe dworki z ofertą dla biznesu to m.in.
Pałacyk Otrębusy, którego głównymi atuta-
mi są klasyczne wnętrza i otoczenie przyrody.
Nieco dalej, w Chlewiskach koło Szydłowca,
event zorganizować można w historycznych
wnętrzach kompleksu hotelowego Manor
House SPA – Pałac Odrowążów. Rozległy, za-
bytkowy park z Ogrodem Medytacji i Wital-
ną Wioską® SPA jest doskonały, jeżeli chodzi
o przygotowanie aktywności grupowych,
gier terenowych i konferencji w plenerze.
Również Pałac i Folwark Łochów, położony
w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobra-
zowego, wydaje się stworzony dla biznesu.
Takich perełek na Mazowszu znaleźć moż-
na znacznie więcej. Kolejnym ciekawym
przykładem jest Sierpc i zlokalizowany
tam Hotel Skansen Conference & Spa.
Obiekt nadaje się na wydarzenia średniej
wielkości (może pomieścić maksymalnie
300 osób). Jest nowoczesnym i komfortowym
centrum hotelowo-konferencyjnym położo-
nym na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej.
Na miejscu można poznać architekturę wiej-
ską XIX-wiecznego Mazowsza, co z pew-
nością spotka się z zainteresowaniem gości
MICE, szczególnie zagranicznych. Ciekawą
propozycją, tym razem z kategorii wspo-

mnianych już unique venues, jest też Kosza-
ry Arche Hotel w Górze Kalwarii, przerobio-
ny – jak sama nazwa wskazuje – z działającego
w mieście 200 lat temu garnizonu wojskowe-
go. W budynku zachowano oryginalne ele-
menty z charakterystycznej czerwonej cegły,
która nadaje wnętrzom loftowego stylu.
Do dyspozycji klientów oddano też trzy sa-
le konferencyjne: Kapralską, Kapitańską
i Generalską.

POMOCNA DŁOŃ
Mimo pandemii władze Mazowsza nie

zapomniały o dalszej promocji. To ważne,
zwłaszcza że sytuacja branży turystycznej
i MICE jest dzisiaj trudna (w wywiadzie
wspomina o tym Adam Struzik, Marszałek
Województwa Mazowieckiego – przyp. red.).
Dlatego realizowana właśnie kampania
„Odpocznij na Mazowszu”, poza korzyścia-
mi marketingowo-reklamowymi, ma być
także wyrazem wsparcia dla szeroko rozu-
mianej branży turystycznej. Przypomi-
na o tym co wyróżnia Mazowsze – bogate
w walory naturalne, przyrodnicze i krajobra-
zowe oraz pełne dziedzictwa kulturowego
i historycznego. Chociaż najbliższe miesią-
ce, jeżeli chodzi o organizację dużych imprez
i spotkań, nie rysują się zbyt optymistycz-
nie, warto pamiętać, że to stan przejściowy.
Mazowsze gotowe jest na powrót firm zleca-
jących wydarzenia MICE. Z racji bliskości
stolicy dopasowuje się do ewoluującego ryn-
ku i nowych trendów. Także tych kładących
nacisk na wybór mniej znanych, nie tak oczy-
wistych destynacji. Jedno jest pewne – zarów-
no klienci końcowi, jak i event managerowie
będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwa-
niami – najlepiej zrobić to na Mazowszu.
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O nowej kampanii promującej Mazowsze oraz wsparciu dla branży turystycz-
nej w dobie COVID-19 rozmawiamy z Adamem Struzikiem, Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze pod względem turystycznym, w tym liczby odwiedzających, po-
zostawało w cieniu Warszawy. Jakie działania są podejmowane, aby zachęcić
turystów z Polski do odkrycia tego regionu? Zwłaszcza teraz, w obliczu pan-
demii…

Z powodu pandemii wielu Polaków rezygnuje z zagranicznych wyjazdów i zamierza
spędzić tegoroczny urlop w kraju. Chcemy wykorzystać ten trend i zaprosić turystów
na Mazowsze. Obecnie prowadzimy kampanię „Odpocznij na Mazowszu”, promującą
walory turystyczne naszego regionu. Kampania jest sygnowana logo regionu „Mazowsze
serce Polski”, a w komunikacji internetowej posługuje się hasztagiem #modanamazow-
sze. Wprawdzie nie mamy morza czy gór, ale nie brakuje jezior i rzek z plażami i kąpie-
liskami oraz licznych szlaków pieszych i rowerowych. Chcemy przekonać zarówno
naszych mieszkańców, jak i turystów z innych stron Polski, że Mazowsze to doskonały kie-
runek na wyjazd weekendowy a także na dłuższy wypoczynek. Warszawa jest bardzo
atrakcyjna, ale znacznie spokojniej wypoczywa się poza stolicą.

Na jakich sektorach turystyki skupia się kampania „Odpocznij na Mazowszu”?
Skierowana jest do osób aktywnych, lubiących spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną

przy dobrym i zdrowym jedzeniu. Promujemy Mazowsze bogate w walory naturalne
– przyrodnicze i krajobrazowe oraz perły dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Chcemy przekonać turystów do doświadczania Mazowsza zmysłami w trzech obsza-
rach: smaki, podróże, design. Pokazujemy też, że jesteśmy przygotowani do przyjęcia
gości. W regionie działa ponad 600 obiektów noclegowych. Począwszy od gospodarstw
agroturystycznych i kameralnych domów gościnnych czy pensjonatów, poprzez hotele
i duże centra konferencyjne. Jest wiele restauracji i karczm, w których można skoszto-
wać regionalnych potraw, a wytwórcy produktów regionalnych oferują turystom smacz-
ne, naturalne wyroby. Można zwiedzać muzea, wystawy, zamki i skanseny.

Czy po odmrożeniu widać zwiększenie ruchu turystycznego w regionie? Jak
w obecnej sytuacji wygląda sytuacja podmiotów turystycznych?

Kryzys bardzo dotkliwie odczuły podmioty z branż: kulturalnej i turystycznej, hotelo-
wej, restauratorsko-gastronomicznej oraz wystawienniczo-targowej. 90 proc. z nich
w okresie od marca do czerwca nie zanotowało jakichkolwiek wpływów. Wiele jest
w głębokiej zapaści i długo będzie odrabiać straty poniesione w związku z COVID-19.
Należy powiedzieć wprost – te straty są ogromne, a kilka miesięcy bez zysków odbiło
się na kondycji wielu firm. Przedsiębiorcy mają trudności z utrzymaniem płynności finan-
sowej, niektórym grozi upadek. Oczywiście, obecnie ruch turystyczny się zwiększył i wie-
lu turystów zdecydowało się na wypoczynek w naszym regionie. Szacuje się jednak,
że na Mazowszu w tym roku będzie można zrealizować zaledwie 40 proc. zamówień
w ramach turystyki biznesowej. Ze względu na ograniczenia, znacznie ucierpi też bran-

ża eventowa. Nie można poza tym liczyć na ruch zagraniczny
w takiej skali, jak w latach ubiegłych.

Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 66 mln zł z RPO
WM 2014-2020 na bezzwrotne dotacje dla mikro i ma-
łych przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami pandemii
COVID-19. Czy przewidziane są jeszcze inne formy wspar-
cia dla sektora turystycznego?

Tak. Firmom potrzebni są nie tylko klienci, którzy wygenerują
zyski, ale też dofinansowania oraz dostęp do preferencyjnych kre-
dytów czy pożyczek. Dlatego w ramach naszego programu ope-
racyjnego, przeznaczyliśmy ponad 66 mln zł na bezzwrotne
dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw, związanych z branżą
turystyczną, dotkniętych skutkami COVID-19. Kolejne 80 mln zł,
tym razem w ramach projektu Jeremie 2, przeznaczyliśmy na po-
życzki obrotowe dla przedsiębiorców z wszystkich branż. Będą
mogli otrzymać do 500 tys. zł i przeznaczyć te pieniądze na sfinan-
sowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działal-
ności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Opłacić
wynagrodzenia, uregulować zobowiązania handlowe, pokryć kosz-
ty użytkowania infrastruktury czy bieżące raty kredytów, pożyczek
lub leasingu. Obsługą pożyczek zajmuje się BGK.

Wspomniał Pan o realizacji zaledwie 40 proc. zamówień
w ramach turystyki biznesowej. Jak dzisiaj wygląda sytu-
acja tego sektora na Mazowszu? Na jakie wsparcie mogą
liczyć podmioty z branży MICE?

Podmioty MICE mogą skorzystać z programów, o których wspo-
mniałem wcześniej – z bezzwrotnych dotacji i pożyczek obroto-
wych. Pamiętamy o tym, że turystyka biznesowa to ważna część
przemysłu turystycznego w naszym regionie. Do pojawienia się
pandemii rosło zainteresowanie organizacją wydarzeń na Mazow-
szu. To właśnie tu firmy przyjeżdżały na szkolenia, organizowały
konferencje i spotkania integracyjne. Obecnie sytuacja branży
MICE jest niepewna. Wiele wydarzeń zostało odwołanych, część
przeniesiono na inne terminy. Ponadto niektóre eventy przeniosły
się do sieci. Wydarzenia online nie są jednak narzędziem, które
może w całości zastąpić spotkania in-person. Od jakiegoś czasu
stopniowo znoszone są obostrzenia i przy zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa, organizacja imprez, targów i wystaw w tradycyjnej
formie jest już możliwa. Mam nadzieję, że kondycja firm branży
MICE oraz innych przedsiębiorców branży turystycznej wkrótce
zacznie się poprawiać. Ewa Kubaczyk

PROMUJEMY
turystykę
i wspieramy branżę Fo
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