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ZAPRASZAMY
Gdy tylko przekroczysz bramę z napisem „Manowce”, od

razu będziesz wiedzieć, że to miejsce, którego szukasz na

wakacje. Zbudowany na samym początku XX wieku pałac
Manowce został ostatnio odrestaurowany w taki sposób,

by zachować wierność pierwotnej wizji okazałej wiejskiej
posiadłości. Z pałacu położonego na skraju rozległych

lasów i nad samym brzegiem Zalewu Szczecińskiego można
podziwiać widok na jego bezkresne wody. Zapraszamy do

odwiedzenia Manowców, bo tylko tak można się przekonać,
jak szczególne jest to miejsce.

PALAC
Manowce to zabytkowa nieruchomość niedaleko Szczecina, malowniczo położona nad

samym brzegiem Zalewu Szczecińskiego, otoczona rozległą puszczą, z dala od najbliższej
wsi. Mimo tego odosobnienia z pałacu można w zaledwie 45 minut dojechać do
centrum Szczecina i w 1,5 godziny –do szczecińskiego lotniska w Goleniowie.

Pałac Manowce w Trzebieradzu (do 1945 roku – Haffhorst) został zbudowany
w neoklasycystycznym stylu na początku XX wieku. Inwestorem i pierwszym

właścicielem był Georg Wegner, naczelny lekarz i dyrektor szpitala na Pomorzanach
w Szczecinie (do 1945 roku – Pommerensdorf). W czasie II wojny światowej

Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
– NSV) przeznaczyła pałac na ośrodek szkoleniowy dla działaczy partyjnych (niem.

Gauschule), a pozostałe budynki – na dom dla matek (niem. Mutterheim). Od końca lat
40. do początku lat 90. XX wieku pałac był wykorzystywany jako ośrodek kolonijny
dla dzieci.

Zapraszamy do pobrania książki o Manowcach:
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INDYWIDUALNE REZERWACJE
Niezależnie od tego czy chcesz zrobić rezerwację

zbierać w lesie grzyby, a także nieodpłatnie

będzie nam miło gościć Cię przez dowolną liczbę dni

z rowerów. Do dyspozycji gości pozostaje również

tylko dla siebie, czy także dla rodziny i przyjaciół,

(przynajmniej dwa) w lipcu i sierpniu. Zapraszamy
także na weekendy w pozostałych miesiącach. Jeśli

chcesz spędzić wakacje w otoczeniu natury, luksusu,

korzystać z kajaków, łodzi wędkarskiej i wędek oraz
bio sauna. Możemy zorganizować też inne zajęcia,
np. jazdę konną oraz żeglowanie.

historii i w ciszy, nie znajdziesz lepszego miejsca niż

Oferujemy 3 luksusowe apartamenty

Zalewu Szczecińskiego, otoczony rozległą puszczą,

zapewniamy zatem nocleg dla 33 osób, a wraz

Manowce. Pałac jest położony nad samym brzegiem
z dala od najbliższej wsi. We wnętrzach znaleźć

można piękne stare meble, obrazy i dwustuletnie

piece kaflowe, a także współczesne luksusowe meble.
W Manowcach można opalać się na prywatnym
brzegu Zalewu Szczecińskiego, pływać w nim,

i 13 wygodnych pokoi 2-osobowych – łącznie

z rozkładanymi kanapami i dodatkowymi łóżkami
w niektórych pokojach – dla 42 osób. Wolny

czas można spędzać w pomieszczeniach w pałacu
przeznaczonych do ogólnego użytku. Można

tam porozmawiać przy kawie lub drinku, zagrać

w różne gry, obejrzeć film, czy posłuchać muzyki.

POBYTY GRUPOWE
Manowce to w tej części Europy jedno z niewielu

W Manowcach można opalać się na prywatnym

wynająć na wakacyjny wypoczynek tylko dla

zbierać w lesie grzyby, a także nieodpłatnie

pięciogwiazdkowych miejsc, które możesz

siebie i swoich przyjaciół lub rodziny. Wyłączność
oznacza, że podczas Waszego pobytu w obiekcie

nie będzie innych gości (jednak część pałacu jest

wykorzystywana jako prywatny dom). Będzie nam

miło gościć grupę przynajmniej 15 osób przez tydzień
lub dwa od czerwca do września i przygotowywać dla
Was śniadania, obiady, kolacje i napoje.

Sugerujemy, aby dokonywać rezerwacji grupowych
z dużym wyprzedzeniem, abyśmy mogli

zapewnić możliwość wyłącznego korzystania
z obiektu. Ponadto, potrzebujemy czasu, aby

przygotować interesujący program różnych atrakcji

i zarezerwować usługodawców, którzy je zrealizują.

brzegu Zalewu Szczecińskiego, pływać w nim,

korzystać z kajaków, łodzi wędkarskiej i wędek
oraz z rowerów. Do dyspozycji gości pozostaje

również bio sauna. Możemy zorganizować też inne
zajęcia, np. jazdę konną oraz strzelectwo.
Oferujemy 3 luksusowe apartamenty

i 13 wygodnych pokoi 2-osobowych – łącznie

zapewniamy zatem nocleg dla 33 osób, a wraz

z rozkładanymi kanapami i dodatkowymi łóżkami
w niektórych pokojach – dla 42 osób. Poza

pokojami i apartamentami, naszym gościom
udostępniamy teren wokół pałacu, a także
pomieszczenia w pałacu przeznaczone do
ogólnego użytku.

POKOJE
Zarówno apartamenty, jak i pozostałe pokoje gościnne

gwarantują komfort. Dla gości, którzy mają problem

aby zapewnić gościom luksusowy pobyt. Oferujemy 3

może być kłopotliwe, ponieważ położone są na drugim

mają wyjątkowy wystrój – zostały zaprojektowane tak,
komfortowe apartamenty i 13 pokoi dwuosobowych –
łącznie zapewniamy zatem nocleg dla 33 osób, a wraz

z wchodzeniem po schodach, dotarcie do tych pokoi
piętrze.

z rozkładanymi kanapami i dodatkowymi łóżkami

POKOJE W OFICYNIE

własną łazienkę i duży telewizor, a w całym obiekcie

z pałacem znajduje się 7 dwuosobowych pokoi

w niektórych pokojach – dla 42 osób. Każdy pokój ma
działa sieć Wi-Fi. Ponieważ pałac wpisany jest do

rejestru zabytków, sypialnie nie są klimatyzowane, ale

od strony zalewu nieustannie wieje orzeźwiająca bryza.
Grupom liczącym do 15 osób oferujemy pokoje

w oficynie. Gdy gościmy większe grupy, udostępniamy
również poddasze pałacu.

POKOJE W PAŁACU

Klimatyczne pokoje dwuosobowe położone na

poddaszu pałacu zapewniają wszystkie współczesne
wygody, ale nie brak w nich również zabytkowych

akcentów, np. starych szaf. Łóżko o wymiarze Super
King można podzielić na dwa niezależne łóżka.

Pokoje mają różne kształty i wymiary, ale wszystkie

Na pierwszym piętrze historycznej oficyny sąsiadującej
z łóżkami o wymiarze Super King, które można

podzielić na dwa niezależne łóżka. Ponieważ w części
tego budynku była kiedyś stajnia, zachowaliśmy

rustykalny charakter wnętrz. Z niektórych pokoi

rozciąga się wspaniały widok na zalew – oddalony
zaledwie o 50 metrów.
APARTAMENTY

Pięknie i komfortowo urządzone apartamenty dają

poczucie przestrzeni i przepychu – znajdują się w nich
zabytkowe toaletki, współczesne sofy oraz łóżko

w rozmiarze Super King. Wyposażone są we wszystkie
wygody, w tym obszerną łazienkę, duży telewizor,

ekspres do kawy i herbaty oraz bezpłatną sieć Wi-Fi.

Na dodatek można z nich podziwiać wspaniały ogród.

WYNAJEM
Poza pokojami gościnnymi, goście mogą korzystać

naszego chefa. Na tym piętrze znajdują się również

parteru pałacu.

gier, słuchania muzyki i wspólnego oglądania filmów.

z terenu wokół pałacu, a także z niskiego i wysokiego
TEREN

Pałac jest otoczony pięknym ogrodem i trawnikami.

Nieruchomość graniczy z Zalewem Szczecińskim. Do

dwie sale klubowe – idealne do rozmów, picia drinków,
Jest tu także stół bilardowy i tarcza do darta. Dla

dzieci mamy kącik wyposażony w stoliki i krzesełka
dziecięce.

wody można wejść bezpośrednio z prywatnego brzegu.

WYSOKI PARTER PAŁACU

dzieci mogą się tu bezpiecznie bawić. Możecie opalać się

i zabytkowych wnętrzach, zapraszamy na wysoki

Zatoka jest bardzo płytka do 100 metrów od brzegu, więc
na leżakach przy samej wodzie bądź grać w siatkówkę

i inne gry na trawniku. Wieczorami czasami urządzamy
tu grilla.

NISKI PARTER PAŁACU

Na tej kondygnacji pałacu podajemy śniadania. Można
tu również spędzać wieczory z przyjaciółmi i rodziną,
gdy na zewnątrz pada deszcz. Kuchnia jest domeną

Jeśli chcecie spędzać wieczory w wystawnych

parter pałacu. W pogodne dni i wieczory możecie

zasiąść w fotelach na tarasie, z którego roztacza się

piękny widok na zalew. Wewnątrz, w głównym salonie,
możecie zanurzyć się w komfortowych sofach, sączyć
drinki lub delektować się kawą. Na tej kondygnacji

znajdują się także biblioteka i salonik, gdzie można

porozmawiać, zagrać w karty i inne gry. W sali balowej
podajemy obiady i kolacje.

CENY
INDYWIDUALNE REZERWACJE

Zapraszamy wszystkich gości na wakacje w Manowcach
w lipcu i sierpniu, a także na weekendowe pobyty
w pozostałych miesiącach. Cena obejmuje nocleg

i śniadanie, a także możliwość nieodpłatnego korzystania
z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych do

ogólnego użytku przez gości. Zachęcamy naszych gości do
korzystania z obiadów, kolacji i napojów, które serwujemy
w cenach podanych w karcie dań.

Ceny za pokój wahają się od 460 do 1.610 złotych za
dobę, gdy nocuje w nim jedna osoba, lub od 805 do

1.955 złotych za dobę, gdy nocują dwie osoby. Ceny

weekendowe mogą być wyższe. Apartamenty kosztują
od 920 do 2.300 złotych za dobę, gdy nocuje w nich
jedna osoba, lub od 1.610 do 2.990 złotych za dobę,

gdy nocują dwie osoby. Nocleg na rozkładanych sofach
i dodatkowych łóżkach kosztuje za dobę 345 złotych
za sofę lub łóżko dla jednej osoby lub 690 złotych

dla dwóch osób. Nie pobieramy opłat za dzieci, które
nie ukończyły trzeciego roku życia, ponieważ albo

śpią w rozkładanych łóżeczku dziecięcym albo razem
w rodzicami.

Prosimy o dokonanie rezerwacji na tej stronie lub za

pomocą jednego z popularnych serwisów internetowych.

POBYTY GRUPOWE

Nasza oferta wakacyjna dla grup składa się z trzech elementów:
wyłączny wynajem obiektu i usługi butlera/
konsjerża,

pokoje gościnne,

śniadanie, obiad, kolacja.
Oczywiście, oferujemy także wiele dodatkowych usług,
oddzielnie wycenianych. Cena obejmuje nieodpłatne

korzystanie ze sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla gości.
Cena, która obejmuje trzy wymienione wyżej składniki,
wynosi 1.150 złotych za osobę za dzień. Dla dzieci

stosujemy rabaty. Cena obejmuje pobyt w pokojach

gościnnych. Za pobyt w apartamentach obowiązuje dopłata.

Oferta przeznaczona jest dla grupy co najmniej 15 dorosłych
i dzieci powyżej dwunastego roku życia, a minimalny

czas pobytu to 7 dni. Niestety, nie akceptujemy zwierząt

przywożonych przez naszych gości. Prosimy o przesłanie
e-mailem zapytania, a wyślemy pełną ofertę, a także

plan kondygnacji i pokoi oraz zdjęcia wszystkich pokoi

gościnnych, aby ułatwić gościom rozmieszczenie rodziny

i przyjaciół zgodnie z ich preferencjami oraz wymaganiami.

Poinformujemy także czy obiekt jest dostępny w wybranym
okresie. Zapraszamy od czerwca do września.

AKTYWNOSCI
Z uwagi na swoje położenie wśród rozległych lasów

18-dołkowych pól golfowych, trzech w Polsce i trzech

Manowce umożliwiają wiele różnych aktywności.

w obie strony. W razie potrzeby istnieje możliwość

i nad samym brzegiem Zalewu Szczecińskiego

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 na rowerze, jazda

w Niemczech. Możemy zapewnić Wam transport
skorzystania z lekcji dostosowanych do poziomu

gracza – mogą one pomóc zarówno początkującym,
jak i doświadczonym golfistom.

konna czy golf.

Nie należy zapominać o Berlinie. To tylko 2,5

Ściśle współpracujemy z firmami, które specjalizują

jednodniową wycieczkę. Miłośnicy architektury

się w organizacji rozrywek i zajęć terenowych.

Z przyjemnością przygotujemy dla Was tego typu

aktywności. Na przykład, w ciągu pół godziny można
dostać się motorówką na otwarte wody Morza

Bałtyckiego – zapaleni żeglarze i wędkarze mogą
zatem korzystać zarówno z zalewu, jak i morza.

Macie ochotę na grę w golfa? W niecałą godzinę

dotrzecie samochodem lub motorówką do sześciu

godziny jazdy z Manowców i świetny pomysł na
muszą obejrzeć wizytówki Berlina, np. Bramę

Brandenburską czy Berlińską Wieżę Telewizyjną.
Polecamy również wycieczkę do pałacu i parku

Charlottenburg, a szczególnie do pałacu i parku

Sanssouci w Poczdamie. Na miłośników zakupów
czeka słynna ulica Kurfürstendamm, najdroższa

lokalizacja w stolicy Niemiec i zagłębie najbardziej

ekskluzywnych marek, a przy niej największy dom
towarowy w Europie – KaDeWe.

ADRES, MAPA

Zalew Szczeciński

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.

POPIELEWO

SAMOCHODEM DO MANOWCÓW Z:

 Szczecina: 35 km,  45 minut
 centrum Berlina: 185 km,  2 godziny 20 minut
 lotniska Berlin Brandenburg: 200 km,  2 godziny 30 minut
 lotniska Szczecin Goleniow: 80 km,  1 godzina 15 minut
 lotniska Heringsdorf: 128 km,  1 godzina 50 minut

BRZÓZKI

Z BERLINA DO SZCZECINA:

m

400

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

114

NOWE WARPNO

PAŁAC MANOWCE

TRZEBIERADZ 1, 72-022 NOWE WARPNO



+48 508 201 202
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Z LOTNISKA GOLENIÓW DO SZCZECINA:
autobusem LOT-u:  45 minut
 pociągiem:  45 minut
 taksówką:  35 minut



book@manowce.pl





www.manowce.pl
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