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Hotele w zamkach, pałacach i dworach to alternatywa dla tych turystów, którzy 
cenią sobie indywidualność. Każdy z tych niezwykłych obiektów hotelowych jest 
niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju skarbem. Czy to będzie zamek obronny, 
romantyczny pałac z bajki, arystokratyczny dwór czy reprezentacyjny pałac miejski; 
każdy jest inny, zarówno pod względem stylu, jak i indywidualnej historii.

Gospodarze hoteli w zamkach i dworach uważają się za spadkobierców 
historycznych dóbr kultury i z radością i pasją dzielą się ze swymi gośćmi historią 
i tradycją swoich domów. Jakość, dyskrecja i styl w połączeniu z często od stuleci 
pielęgnowaną i wciąż żywą tradycją gościnności – to wartości, które są wyznawane 
w każdym z hoteli w zamkach, pałacach i dworach.



W jednym z takich pałaców powstał tekst do walca Straussa „Nad pięknym modrym 
Dunajem”. Do innego podobno zajrzał Mozart podczas swej podróży do Pragi. Jest 
też zamek warowny, którego udziałem nie stała się ani jedna bitwa, podczas gdy    
w innym światło dzienne ujrzał „Angielski pacjent”. W wiejskiej posiadłości nad 
jeziorem Edward, książę Windsoru, po ustąpieniu z tronu angielskiego pisał o swoim 
„miejscu spokoju”

Zamek Bernstein - kinomanom i miłośnikom 
powieści jest on znany dzięki bohaterowi 
filmu i książki "Angielski pacjent"



HOTELE W POLSCE
vDWÓR CHOTYNIA

vHOTEL ZAMEK RYN

vJAWOROWY DWÓR HOTEL CONFERENCE SPA 



DWÓR CHOTYNIA
to mieszczący się 70 kilometrów od Warszawy, unikalny hotel, w którym historia 

splata się z teraźniejszością.

W należącym do grupy Polish Prestige Hotels & Resorts hotelu połączono tradycyjną 
polską gościnność z najwyższymi standardami nowoczesnego hotelarstwa.

Dwór Chotynia został stworzony z myślą o najbardziej wymagających Gościach, 
poszukujących zarówno piękna zabytkowego dworu, jak i luksusu. 

Hotel łączy w sobie różne funkcje - jest idealnym miejscem do odpoczynku od 
miejskiego zgiełku lub organizacji spotkania biznesowego.



ATRAKCJE W OKOLICY
vStajnia WILGA - Miłośników jazdy 
konnej zaprasza do Stajni Wilga, to 
profesjonalny ośrodek jeździecki 
posiadający certyfikat Polskiego 
Związku Jeździeckiego, który organizuje 
naukę jazdy dla osób zaczynających 
przygodę z końmi oraz osób na 
wyższym poziomie zaawansowania.

vFarma ILUZJI - to park edukacji i rozrywki 
- na miejscu można przeżyć przygodę na 
granicy magii i rzeczywistości, przygodę, 
która nie tylko inspiruje, ale również 
pozwala miło spędzić czas na łonie natury, 
łącząc przyjemność odpoczynku na świeżym 
powietrzu z możliwością doznania 
niesamowitych iluzji, które na długo 
pozostaną w pamięci. Znajduje się tu jedyna 
na świecie podniesiona na balonach Chata 
Tajemnic, Muzeum Iluzji, wiklinowy labirynt i 
wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.



HOTEL ZAMEK RYN
Tam, gdzie błękit jezior przeplata się z soczystą zielenią traw, a radosne trele ptaków 

współgrają z miarowym szumem drzew pachnących mchem i żywicą, wznosi się Hotel Zamek 
RYN**** na Mazurach.

Unikatowy luksusowy Hotel ZAMEK RYN****- to harmonia pieczołowicie odrestaurowanego 
XIV- wiecznego Zamku Krzyżackiego i nowatorskich rozwiązań designerskich, jakich Goście 

nie odnajdą w żadnym innym miejscu w Polsce.

Hasłem przyświecającym obiektowi jest legendarna gościnność- wyrażana w indywidualnym 
podejściu do Gości (każdy pobyt i konferencja ma swojego opiekuna) i fascynacji światem 

kulinariów – to raj dla smakoszy życia i kuchni z całego świata.



ATRAKCJE W HOTELU I OKOLICY
vBiesiady Rycerska i Krzyżacka  przenosi 
uczestników do niezwykłych czasów 
średniowiecza. Piękne stroje dla wszystkich 
biesiadników, widowiskowe pokazy walk i 
wspólna zabawa z niesamowitą opowieścią w tle, 
pozwolą poczuć się ówczesnym Rycerzem, Damą 
lub Paziem. Tradycyjne trunki i smakowite jadło 
sprostają gustom najbardziej wytrawnych 
smakoszy.

vTrasa spacerowa wokół jeziora Ołów

Jezioro Ołów jest jednym z najczystszych jezior 
Mazur, przejrzystość wody jest w nim doskonała o 
każdej porze roku. Wokół niego biegnie poprzez 
las i leśną plażę oraz tereny pagórkowate na 
otwartej przestrzeni trasa spacerowa, którą Goście 
i mieszkańcy często wybierają się na spokojny, 
godzinny spacer, jogging lub przejażdżkę 
rowerową.

vAkademia Golfa 

Gra w golfa na najbardziej znanych polach 
golfowych na świecie. Odprężenie  
w wyjątkowym, czterogwiazdkowym hotelu i 
jednocześnie XIV-wiecznym zamku krzyżackim na 
Mazurach – miejscu, gdzie historia sięgająca 
średniowiecza łączy się z 500-letnią tradycją tej 
niezwykłej i prestiżowej gry dla dżentelmenów.



JAWOROWY DWÓR
HOTEL CONFERENCE SPA 

Jaworowy Dwór to pięknie zagospodarowany, XVIII-wieczny szlachecki dworek 
zlokalizowany w samym sercu Mazowsza. W dworku znajduje się 20 stylowych pokoi, 
urządzonych z nadzwyczajną dbałością o autentyczne umeblowanie i stylowe detale. 

Wykwintna kuchnia Jaworowego Dworu serwuje potrawy kuchni staropolskiej, 
przygotowywane wedle tradycyjnych polskich receptur.

Wewnątrz samego dworku znajduje się 20 stylowych pokoi, łączących klasyczną 
elegancję z funkcjonalnością. Każdy z nich urządzony jest w innym stylu i kolorystyce, 

z nadzwyczajną dbałością o autentyczne umeblowanie i stylowe detale.



ATRAKCJE W HOTELU I OKOLICY
vOferta golfowa 

Malownicze pole golfowe typu pitch&putt, 
rozciągające się na terenach okalających 
nasz obiekt, zapewnia graczom doskonałą 
zabawę i wiele emocji. Pole posiada 6 
dołków (piny), rozłożone tak, aby 
prezentowały różne stopnie trudności 
uderzeń.
• Pakiet nauki gry „Początek z golfem”.
• ABC gry w golfa – historia , przepisy ,ciekawostki 

, anegdoty ...
• Poznanie zasad gry w golfa, nauka pierwszych 

uderzeń, zabawa z indywidualnym konkursem 
pierwszych uderzeń.

vBasen i sauna w hotelu

Sauna, kąpiel i leżakowanie nad otwartym 
basenem to alternatywa dla tych, którzy 
szukają relaksu niedaleko od miasta.



HOTELE W EUROPIE:
vImperial Vienna Hotel 5*

vChateau Eza, Francja

vVästanå Slott

vDas Schloss Hotel Lerchenhof



IMPERIAL VIENNA HOTEL 5*
Znajdujący się w samym sercu Wiednia 5-gwiazdkowy Imperial Vienna Hotel zapewnia gościom 

luksusowe pokoje. Hotel ten został otwarty w 1873 i od tamtej pory pozostaje przykładem architektury 
rezydencjonalnej architektury w Wiedniu. Wymiana walut, przechowalnia bagażu i parking zapewniono 

dla wygody gości.

Imperial Vienna Hotel oferuje bogactwo udogodnień, które zaspokoją każdy gust i budżet. Wśród 
których hala koncertowa, restauracje i kawiarnie. Opcje rekreacyjno-zdrowotne obejmują salę 

gimnastyczną i centrum fitness

Wszystkie pokoje wyposażone są w prywatne łazienki i darmowe wi-fi, balkon i ergonomiczne krzesło. 
Niektóre jednostki mają widok na ogród.

Ten wygodny hotel oferuje codzienne śniadanie w formie bufetu. Na terenie obiektu znajduje się 
ekskluzywna restauracja, która kusi doznaniami kulinarnymi austriackiej kuchni.



ATRAKCJE OKOLICY
vLas Wiedeński

To „zielone płuco“ jest częścią pasa zieleni. W 2005 
roku UNESCO nadało Lasowi Wiedeńskiemu status 
Parku Biosfery, zapewnia przestrzeń życiową 2000 
gatunków roślin, 150 gatunków ptaków lęgowych
i wielu innych zagrożonych gatunków zwierząt. Udało 
się tutaj odrodzić populację puszczyka uralskiego. Las 
Wiedeński jest przetkany siecią oznaczonych szlaków 
spacerowych i wędrówkowych, co czyni go idealnym 
terenem rekreacyjnym

vBeethoven Museum

Fascynująca i nowoczesna trasa zwiedzania prowadzi 
przez 14 pomieszczeń. Wystawa porusza takie obszary 
tematyczne jak historia domu, przeprowadzka 
Beethovena z Bonn do Wiednia, jego pobyt tutaj – w 
modnej w tamtym czasie miejscowości uzdrowiskowej 
Heiligenstadt – natura, komponowanie, zarabianie 
pieniędzy, dawna technika sceniczna i jego spuścizna.



CHATEAU EZA, FRANCJA
Wspaniale usytuowany, na wznoszących się ponad 400 metrów nad Morzem Śródziemnym skałach, znakomity 
Chateau Eza zaprasza gości do bajkowego świata wypełnionego hipnotyzującymi widokami skrzącego się w 
promieniach słonecznych morza, urokliwymi meblami i antykami oraz zjawiskowymi ozdobami. Wszystko to 

ukryte jest w magicznej scenerii 1000-letniej średniowiecznej wsi.

W trakcie letniego rejsu przez Morze Śródziemne, szwedzko-norweski książę Wilhelm został zahipnotyzowany 
spektakularnymi wspaniałościami wznoszącymi się w okolicach Nicei. Zafascynowany ich urodą, książę nie 

wahał się z zakupem grupy budowli znajdujących się w średniowiecznej wiosce, które składają się na 
dzisiejszy Chateau Eza. Ten kamienny zamek usytuowany u końca krętej, brukowanej ulicy, znany był do 1976 

roku, jako „Zamek szwedzkiego księcia". W 1953 roku, po śmierci ukochanej osoby, książę Wilhelm opuścił 
jednak Eze i powrócił do Szwecji.

Goście pięciogwiazdkowego, butikowego hotelu Chateau Eza liczyć mogą na zakwaterowanie w 14 
kameralnych pokojach i apartamentach w tym 400-letnim zamku, również w byłym apartamencie 

szwedzkiego księcia, oferującymi malownicze widoki nad Lazurowe Wybrzeże, wyposażonymi w balkony lub 
tarasy. Hotelowa restauracja serwuje dania a la carte kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej



ATRAKCJE OKOLICY
vPort de Monaco (Port Hercule) 

Główny port w Monako, gdzie znajdują się 
wszystkie miliony dolarów jachtów, a latem 
zacumowane są statki wycieczkowe.

vMusée Océanographique de Monaco

Co warto zobaczyć w oceanarium Monako?

Przede wszystkim lagunę rekinów – wysokie na 6 
metrów, mieszczące 450 tys. litrów wody morskiej 
akwarium z szybą grubą na 30 cm i rafą koralową z 
1989 r. to chyba główna atrakcja muzeum i pierwsze, co 
widzimy po wejściu do podziemia budynku.                       
W akwarium pływają oczywiście rekiny, ale też mnóstwo 
innych wodnych stworzeń. 



VÄSTANÅ SLOTT
Zamek Västanå został zbudowany w 1590 r., a od 1948 r. funkcjonuje jako hotel zamkowy. 

Otoczenie zamkowe jest bardzo dobrze zachowane, a wnętrza są nietknięte od lat 
dwudziestych XX wieku. Zamek ma 21 komfortowych pokoi dwuosobowych rozmieszczonych w 

trzech budynkach. 

Zamek Västanå został zbudowany w 1590 r. I jest pierwszym zamkowym hotelem w Szwecji 
od 1948 r. Przyjedź tutaj i skosztuj kulinarnych dań, dobrego wina i dobrze zachowanego 
zamku. Västanå znajduje się około pięciu kilometrów na południe od Gränna i trzy mile na 

północ od Jönköping i jest idealnym miejscem na relaksujący weekend lub konferencję z 
pracą.

Zamek ma sześć pokoi dwuosobowych. Dwa to apartamenty z malowidłami ściennymi z 
pierwszej połowy XIX wieku. Pozostałe cztery pokoje są indywidualnie umeblowane.



ATRAKCJE OKOLICY

vGrenna Museum – Muzeum Ekspedycji Polarnych 

Ekspedycje polarne i historia polarna w muzeum.prawdziwa przygoda - przetrwanie w Arktyce.

vVättern Jezioro

Jezioro w południowej Szwecji, położone w zapadlisku tektonicznym. Brzegi jeziora są wysokie, skaliste i strome. Kanał Gotyski łączy 
jezioro z Morzem Bałtyckim.



DAS SCHLOSS HOTEL LERCHENHOF
W 1848 r. Młody przemysł wydobywczy Julius Emanuel Wodley przejął rodzinny 

biznes z piecami do wyżarzania i nowoczesnym młynem młotkowym w Gössering w 
Grünburgu koło Hermagor. Zbudował zamek Lerchenhof na nadchodzący ślub. 

Jednak zmarł wcześnie i pozostawił młodą pannę młodą jako jedynego 
spadkobiercę. W przeszłości ptaki skowronki gniazdowały i trollowały na tym 

pięknym słonecznym płaskowyżu przy wejściu do Gitschtal. Wodley nazwał swoją 
rezydencję imieniem ich. Dopiero około 1880 r. Posiadłość przeszła w posiadanie 
rodziny Steinwender, która mieszkała w bezpośrednim sąsiedztwie dumnej rodziny 

chłopskiej i do dziś prowadzi hotel.



WAKACJE W GÓRACH ALP KARNICKICH I GAILTAL
Rozległe tereny otaczające zamek zostały zachowane i dziś stanowią podstawę 

przywiązanego rolnictwa, które zapewnia hotelowi i restaurację produkty                
o szczególnie dobrej jakości. Fascynująca lokalizacja pośród gór Alp Karnickich             

i Gailtalskich oraz atrakcyjna kulturowo w trójgranicznym regionie Karyntii - Friuli -
Słowenia, oferuje zamek specjalną scenerię dla wczasowiczów i podróżników.

Wspaniałe schody prowadzą do nowoczesnych, wygodnych i indywidualnie 
zaprojektowanych sypialni. Wszędzie można poczuć domową atmosferę, każdą 
ścianę, każdy z zabytkowych dębowych schodów i każde okno może szeptać pełną 

wydarzeń historię. W tej przytulnej i rodzinnej atmosferze oraz z miłością 
pochodzącą z romantyzmu



ATRAKCJE OKOLICY
vJeziora Pressegger i Weissensee

Woda w obu jeziorach jest niezwykle czysta, można w niej pływać i uprawiać sporty 
wodne. Zimą Goście mogą jeździć na łyżwach po ich zamarzniętych taflach, a także 

spróbować swych sił w narciarstwie biegowym.



Przedstawione w prezentacji obiekty pokazują atrakcyjność dla współczesnego 
turysty kulturowego, uwzględniających zainteresowania i potrzeby turysty 
podróżującego zgodnie z wiodącym tematem (w tym umożliwienie mu skorzystania z 
atrakcji kluczowych oraz pozostałych, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 
rozmaite formy wypoczynku oraz uzupełniającą ofertę kulturalną).

Stanowią one możliwość zorganizowania  zróżnicowanej  oferty samodzielnego, 
dłuższego, atrakcyjnego pobytu w konkretnym miejscu i ułatwić zdobywanie głębszej 
wiedzy o regionie, czy to przez oferowanie lokalnej kuchni, czy za to pomocą 
zebrania w jednej ofercie możliwości zwiedzenia najciekawszych obiektów



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


