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DLA FIRM



Dyskretna elegancja pałacu i jego zapierająca dech 
w piersiach lokalizacja czynią z Manowców idealne 
miejsce na spotkania firmowe. Obiekt położony jest na 
skraju rozległej puszczy, nad samym brzegiem Zalewu 
Szczecińskiego, z dala od miejskiego zgiełku, a nawet od 
najbliższej wsi. Mimo to można do niego dotrzeć w zaledwie 
45 minut z centrum Szczecina i w 1,5 godziny  
ze szczecińskiego lotniska w Goleniowie.

Czy to posiedzenia rad nadzorczych wymagające absolutnej 
poufności, czy warsztaty, seminaria lub prezentacje 
produktów w pałacowych ogrodach – zapewniamy miejsce 
oraz warunki dla spotkań i imprez firmowych różnego typu 
dla maksymalnie 100 uczestników.

ZAPRASZAMY



W Manowcach nie rezerwuje się pojedynczych sal czy pokoi, tylko cały obiekt – do użytku na wyłączność.

Na warsztaty i seminaria proponujemy salę konferencyjną, która mieści do 30 osób przy stołach ustawionych 
w kształcie litery U, bądź salę balową, w której 80 osób może usiąść w układzie teatralnym. Posiedzenia 
rad nadzorczych i rozmowy z partnerami biznesowymi mogą odbywać się w bardziej przytulnych 
pomieszczeniach, przy mniejszych stołach i na kanapach. W lecie premiery produktów, prezentacje i koktajle 
najlepiej udają się na zewnątrz, w naszym pięknym ogrodzie oraz w halach namiotowych.

Gdy spotkania przeciągają się do godzin wieczornych, 13 pokoi gościnnych i 3 apartamenty to atrakcyjna 
alternatywa dla męczącej podróży po dniu ciężkiej pracy. Jeśli starcza czasu na relaks w ciągu dnia, poza 
pływaniem w zalewie i zbieraniem grzybów w lesie proponujemy takie zajęcia jak pływanie kajakiem, 
wędkowanie na łodzi, jazda rowerem; możemy także zorganizować jazdę konną, żeglowanie oraz strzelanie.

Oferujemy całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) oraz przerwy kawowe. Jeżeli po kolacji 
goście chcą zamienić flipcharty i laptopy na drinki, mogą odpocząć w naszych salach klubowych z kuflem 
piwa lub kieliszkiem wina w dłoni, a także zakończyć wieczór tańcami na parkiecie.

OFERTA



SALE KONFERENCYJNE

Oferujemy dwie opcje wynajmu powierzchni na 
szkolenia, warsztaty, seminaria i inne spotkania 
firmowe. W opcji podstawowej udostępniamy niski 
parter pałacu, w którym znajduje się sala konferencyjna 
– razem z jadalnią (wykorzystywaną także jako 
dyskoteka), dwiema salami klubowymi i pięcioma 
toaletami stanowi ona kompletną przestrzeń dla grup 
składających się z 15–30 osób. Jeśli potrzeba więcej 
miejsca, w drugiej opcji udostępniamy dodatkowo 
wysoki parter pałacu z zabytkowymi wnętrzami. Na tej 
kondygnacji do dyspozycji gości oddajemy salę balową 
i 3 inne luksusowo wyposażone sale. Z głównego 
salonu można wyjść na taras i podziwiać widok na 
zatokę, w tym zjawiskowy zachód słońca nad wodą.

Większość spotkań firmowych w Manowcach odbywa 
się w klimatyzowanej sali konferencyjnej mieszczącej do 
30 osób, przy stołach ustawionych w formie podkowy. 

Sala wyposażona jest w projektor, ekran i inne 
urządzenia. We wszystkich pomieszczeniach działa 
bezpłatna sieć Wi-Fi.

Sala balowa mieści do 80 osób siedzących w układzie 
teatralnym (możliwe są także inne ustawienia) 
i wyposażona jest w zabytkowe meble w stylu Ludwika 
XVI. Można ją urządzić i wyposażyć stosownie do 
potrzeb uczestników.

Na posiedzenia rad nadzorczych i zarządów oraz 
na rozmowy z kontrahentami polecamy salonik, 
w którym przy stole może wygodnie usiąść 14 
osób. Wykorzystywany jest on także na drinki przed 
rozpoczęciem uroczystej kolacji w sali balowej. 
W zimie, na życzenie klientów, rozpalamy ogień 
w pięknym dwustuletnim piecu kaflowym. Oryginalne 
meble w stylu biedermeier dodają salonikowi uroku.



 

Z uwagi na położenie obiektu oferujemy firmom tylko pakiety usług konferencyjnych zawierające noclegi.  
Jednakże możemy dostosować naszą ofertę do szczególnych potrzeb naszych klientów. 

W SKŁAD NASZYCH PAKIETÓW KONFERENCYJNYCH WCHODZĄ:

PAKIETY KONFERENCYJNE

wynajem niskiego parteru w godzinach 8.00–23.00

wynajem wysokiego parteru w godzinach  

9.00–23.00 (jeśli został oddzielnie zamówiony)

zakwaterowanie w pokojach gościnnych

śniadanie, obiad, kolacja, dwie przerwy kawowe

przekąski dostępne przez cały dzień

nieograniczona dostępność herbaty,  

kawy i wody mineralnej

projektor, ekran, drukarka

bezpłatna sieć Wi-Fi

stojak flipchart, karty i pisaki

parking na miejscu



NISKI  
PARTER

NISKI I WYSOKI  
PARTER

minimalna liczba uczestników 15 25

maksymalna liczba uczestników 30 80

dostępne dni tygodnia poniedziałek–piątek

cena za osobę za dobę (w euro) 300 dla grupy do 20 osób; plus 200 za 
każdą dodatkową osobę

350 dla grupy do 30 osób; plus 250 za 
każdą dodatkową osobę

minimalna cena za dobę (w euro) 5000 9000

Wszystkie kwoty to ceny netto, tj. bez VAT. Euro przeliczane jest na złotówki po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury.

Opłaty za pakiety konferencyjne obejmują zakwaterowanie 
jednej lub dwóch osób w dwuosobowych pokojach 
gościnnych. Noclegi w apartamentach są dodatkowo płatne.



 

Jeśli chcesz uhonorować swoich najważniejszych 
klientów lub partnerów biznesowych prywatną 
kolacją (ang. private dining) dla kilku lub 
kilkunastu osób, zarezerwujemy cały obiekt do 
Twojego prywatnego użytku i zaproponujemy 
kilku czołowych szefów kuchni, którzy mogą 
przygotować wyjątkowe menu dostosowane do 
Twoich oczekiwań i budżetu. Jeśli planujesz 
uroczystą kolację dla większej liczby gości (ang. 
gala dinner), aby uczcić rocznicę istnienia lub 
szczególne osiągnięcie firmy, możesz wybrać 
potrawy z naszego bogatego menu bądź 
skorzystać z usług współpracujących z nami 
szefów kuchni, którzy przygotują propozycje 
stosownie do Twoich wskazówek.

Sala balowa jest idealnym miejscem na uroczyste 
kolacje firmowe z różnych okazji – przy stołach 

w układzie bankietowym może w niej zasiąść 
do 50 osób. To imponujące pomieszczenie 
wyposażone jest w zabytkowe meble w stylu 
Ludwika XVI. Z kolei sąsiadujący salonik 
wspaniale sprawdzi się na prywatną kolację  
(dla maks. 14 gości). Na ścianach wiszą w nim 
XIX-wieczne portrety szlacheckie. Przed 
uroczystą kolacją w sali balowej lub prywatną 
kolacją w saloniku zapraszamy gości na koktajle 
do luksusowo urządzonych saloników na 
parterze pałacu.

Koszt wynajęcia na wieczór sali balowej to 1000 
euro, a sąsiedniego saloniku – 500 euro. Obie 
ceny uwzględniają drobne dekoracje kwiatowe 
na stołach, wizytówki gości i karty menu. 
Oferujemy szeroki wybór dań w różnych cenach 
od osoby.

UROCZYSTA KOLACJA



POKOJE

Warto przyjechać dzień wcześniej i zanocować, 
aby uniknąć porannych korków, albo też zostać na 
noc po zakończeniu imprezy i skosztować naszych 
znakomitych drinków. Zarówno apartamenty dla gości 
VIP, jak i pozostałe pokoje gościnne mają wyjątkowy 
wystrój i zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić 
gościom luksusowy pobyt. Oferujemy 3 komfortowe 
apartamenty i 13 pokoi dwuosobowych – łącznie 
zapewniamy zatem nocleg dla 30 osób, a wraz 
z rozkładanymi kanapami i dodatkowymi łóżkami 
w niektórych pokojach – dla 35 osób. Każdy pokój 
ma własną łazienkę i duży telewizor, a w całym 
obiekcie działa sieć Wi-Fi.

Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy plany 
kondygnacji i pokoi, a także zdjęcia wszystkich pokoi 
gościnnych, aby ułatwić klientom rozmieszczenie 
gości.

POKOJE
W klimatycznych dwuosobowych pokojach – 
mieszczących się na poddaszu pałacu oraz na pierwszym 
piętrze sąsiadującej z nim historycznej oficyny – znajdują 
się łóżka o wymiarze Super King, które można podzielić 
na dwa niezależne łóżka, aby pokój mógł służyć dwóm 
osobom z tej samej firmy. Z niektórych pokoi oficyny 
rozciąga się wspaniały widok na zalew – oddalony 
zaledwie o 50 metrów.

APARTAMENTY
Apartamenty oferujemy prominentnym uczestnikom 
spotkań firmowych. Wnętrza są pięknie i wygodnie 
urządzone, dają poczucie przestrzeni i przepychu – 
mieszczą się w nich zabytkowe toaletki, komfortowe 
współczesne sofy oraz łóżka w rozmiarze Super King, 
a także wszystkie udogodnienia, w tym szlafroki czy 
ekspres do kawy i herbaty.



Z uwagi na położenie wśród rozległych lasów 
i nad samym brzegiem Zalewu Szczecińskiego 
Manowce umożliwiają wiele różnych aktywności. 
Jeśli starcza czasu na relaks w ciągu dnia, poza 
pływaniem w zalewie i zbieraniem grzybów w lesie 
proponujemy takie zajęcia jak pływanie kajakiem, 
żaglówką, wędkowanie, jazda rowerem, jazda konna 
czy strzelectwo.

Ściśle współpracujemy z firmami, które specjalizują 
się w organizacji rozrywek i zajęć integracyjnych 

dla pracowników firm. Z przyjemnością 
przygotujemy ofertę zabaw typu team building.

Macie ochotę na grę w golfa? W niecałą godzinę 
dotrzecie samochodem lub motorówką do sześciu 
18-dołkowych pól golfowych, trzech w Polsce 
i trzech w Niemczech. Możemy zapewnić Wam 
transport w obie strony. W razie potrzeby istnieje 
możliwość skorzystania z lekcji dostosowanych 
do poziomu gracza – mogą one pomóc zarówno 
początkującym, jak i doświadczonym golfistom.

AKTYWNOSCI
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NOWE WARPNO TRZEBIEŻ

Manowce to nazwa nieruchomości położonej w miejscowości Trzebieradz, nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego,  
w odległości 35 kilometrów od Szczecina i 185 kilometrów od centrum Berlina. Ponieważ Manowce położone są w lesie, 
radzimy skorzystać z mapki obok, która poprowadzi Was lub Waszego kierowcę na ostatnim odcinku drogi. 

SAMOCHODEM DO MANOWCÓW Z:
 Szczecina: 35 km,  45 minut 
 centrum Berlina: 185 km,  2 godziny 20 minut
 lotniska Berlin Tegel: 200 km,  2 godziny 30 minut 
 lotniska Berlin Schönefeld: 220 km,  2 godziny 30 minut 
 lotniska Szczecin Goleniow: 80 km,  1 godzina 15 minut 
 lotniska Heringsdorf: 128 km,  1 godzina 50 minut 

Z BERLINA DO SZCZECINA:

  pociągiem z różnych dworców w Berlinie:  min. 2 godziny
         autobusem z obydwu lotnisk i z Alexanderplatz:  ok. 2 godziny 15 minut 

Z LOTNISKA GOLENIÓW DO SZCZECINA:

      autobusem LOT-u:  45 minut
  pociągiem:  45 minut
  taksówką:  35 minut

ADRES, MAPA

PAŁAC MANOWCE
TRZEBIERADZ 1, 72-022 NOWE WARPNO                

   +48 508 201 202 (godz. 9-17)               events@manowce.pl               www.manowce.pl

Zalew Szczeciński





Zdjęcia:  
Andrzej Golc, Piotr Krajewski, Rafał Matomisz

Projekt graficzny: 
www.contrabanda.pl


