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WESELA



Gdy tylko przekroczysz bramę pałacu Manowce, od razu 
będziesz wiedzieć, że to miejsce, którego szukasz. Dzięki 
pięknym wnętrzom, niepowtarzalnym widokom i naszym 
staraniom, ślub i wesele w Manowcach będzie spełnieniem 
marzeń i niezapomnianym czasem w gronie najbliższych 
przepełnionym spokojem, miłością i odpoczynkiem.

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

ZAPRASZAMY



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 w zaledwie 45 minut można dojechać do centrum 
Szczecina i w 75 minut – 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.

PALAC

Zapraszamy do pobrania książki o Manowcach:           PDF        MOBI       EPUB

http://manowce.pl/ksiazka.pdf
http://manowce.pl/ksiazka.mobi
http://manowce.pl/ksiazka.epub


W Manowcach udzielane są śluby cywilne i humanistyczne, 
ale organizujemy oczywiście także same przyjęcia weselne 
i wesela. Idealnymi miejscami na ślub kościelny są trzy 
okoliczne urocze kościołki. Jeden z nich to XVI-wieczny 
kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w historycznym miasteczku Nowe Warpno, 
które położone jest na półwyspie otoczonym wodami zalewu 
i jeziora. Pozostałe dwa są mniejsze, ale bardzo urokliwe. 
Możemy pomóc w przeprowadzeniu z proboszczem 
lub Urzędem Stanu Cywilnego niezbędnych formalności.

Jeśli ślub udzielany jest w pałacu, uroczystość zaślubin 
odbywa się w salonie na parterze, skąd para młoda i goście 
mogą podziwiać widok na bezkresne wody Zalewu 
Szczecińskiego. Jeżeli para młoda chce pobrać się na 
zewnątrz, ustawiamy ślubną altanę przy samym brzegu 
zalewu, w ogrodzie pomiędzy wodą i pałacem – taka 
sceneria będzie pięknym tłem dla ślubnych fotografii.

SLUB



OPCJE WESELNE
W Manowcach organizujemy różnego rodzaju 
imprezy weselne. Nasz podstawowy format to wesela 
maksymalnie dla 60 osób wewnątrz pałacu i 100 
osób w hali namiotowej w ogrodzie. Urządzamy 
również popołudniowe przyjęcia i obiady weselne oraz 
dyskretne przyjęcia tylko dla pary młodej i ewentualnie 
kilkorga gości. 

Dla każdego z tych formatów oferujemy standardowy 
pakiet usług i wyposażenia. W ramach standardowego 
pakietu nasz manager koordynuje przygotowania 
i przebieg imprezy. Ponadto, standardowy pakiet 
obejmuje wynajem obiektu, przyjęcie i wyposażenie 
będące własnością Pałacu Manowce: krzesła, 
stoły, obrusy, zastawę, sztućce, altanę na zaślubiny 
i halę namiotową. Jeśli młoda para wybiera inne 
wyposażenie, jego wynajem może pociągnąć za sobą 
dodatkowe koszty. Wynajem obiektu zawsze jest na 
zasadzie wyłączności, tzn. nie ma wtedy innych gości. 

Zakwaterowanie oferujemy wyłącznie w przypadku 
wesel, czyli przyjęć połączonych z tańcami. Wówczas 
pakiet standardowy obejmuje rezerwację wszystkich 
16 pokoi i apartamentów (w tym apartamentu 
nowożeńców), w których może nocować do 33 osób, 
a wraz z rozkładanymi kanapami i dodatkowymi 
łóżkami w niektórych pokojach – do 42 osób. Pokoje 
dla gości są dostępne od godziny 15.00 w dniu wesela 

(apartament nowożeńców od godziny 12:00) do 
godziny 11:00 następnego dnia. Jeśli wesele ma odbyć 
się lipcu lub sierpniu, konieczny jest wynajem obiektu 
w dniu przed weselem i w dniu po weselu. Ponieważ 
Manowce położone są w lesie i nad wodą, wesela 
kończą się u nas najpóźniej o godzinie drugiej w nocy, 
z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą.

Jeżeli młoda para będzie potrzebować więcej usług 
niż zawarte w pakiecie standardowym, np. dekoracje 
kwiatowe, zespół muzyczny, didżeja, fotografa czy 
wideografa, może wybrać je a la carte, a my podamy 
ceny wybranych usług. Nasz koordynator weselny zna 
i może polecić najlepszych lokalnych wykonawców.

Oferujemy szeroki wybór menu – wszystkie dania 
są pełne wyśmienitych smaków i umiejętnie 
przygotowywane przez współpracujących z nami 
szefów kuchni, którzy mogą przyrządzić potrawy 
wybranej kuchni: polskiej, śródziemnomorskiej, 
orientalnej czy wielu innych. 

W przypadku chęci organizacji przyjęcia w następnym 
dniu („poprawiny”), prosimy o zapoznanie się z broszurą 
umieszczoną na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Przyjęcia”, która zawiera ceny takich przyjęć.

Zapewniamy gościom weselnym nieodpłatny parking na 
20 samochodów.



WESELE
PRZYJĘCIE  
WESELNE

OBIAD  
WESELNY

DYSKRETNE 
PRZYJĘCIE

minimalna liczba gości 20 wewnątrz, 50 na zewnątrz 10 wewnątrz 2 wewnątrz

maksymalna liczba gości 64 wewnątrz, 100 na zewnątrz 64 wewnątrz 12 wewnątrz

dostępne miesiące wszystkie wrzesień – czerwiec

dostępne dni tygodnia wszystkie poniedziałek – czwartek

dostępne godziny 11:00 – 11:00* 14:00 – 22:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00

koordynacja przygotowań i przebiegu imprezy tak tak tak tak

wyłączny wynajem obiektu tak** tak tak tak

jedzenie, toast, ciepłe i zimne napoje tak tak tak tak

krzesła, stoły, obrusy, zastawa, sztućce, świece tak tak tak tak

pokoje dla pary i gości tak nie*** nie*** nie***

miejsce do tańca tak nie nie nie

hala namiotowa na imprezy na zewnątrz tak tak nie nie

altana na zaślubiny tak tak tak tak

    *  pokoje dla gości dostępne od 15:00
  **  w lipcu i sierpniu wynajem także w dzień przed i po weselu
***  apartament dla nowożeńców można wynająć oddzielnie
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PAKIET STANDARDOWY USLUGI DODATKOWE

Usługi dodatkowe do pakietu standardowego można zamówić a la carte. 
Poniżej wymienione są najczęściej zamawiane usługi. Staramy się 
zapewnić młodej parze także inne usługi, nie wymienione w zestawieniu.

 » Open Bar

 » dekoracja ze świeżych kwiatów - sala jadalna, altana, stoły*

 » bukiet ze świeżych kwiatów, kwiatek do butonierki

 » koszyk i płatki świeżych kwiatów dla dziewczynek

 » tort (wielkość odpowiednia do liczby gości)

 » fryzjer i makijażystka dla panny młodej i max. 4 pań

 » ksiądz, pastor, urzędnik lub celebrant

 » DJ, zespół muzyczny, oprawa muzyczna zaślubin

 » fotograf na zaślubiny i przyjęcie

 » wideofilmowanie zaślubin i przyjęcia

 » ochrona w trakcie imprezy (jeden lub więcej pracowników)

 » pamiątkowe świadectwo zawarcia ślubu (bez mocy prawnej)

 » upominki dla gości

 » dodatkowe atrakcje, np. fotobudka, prosecco van, fajerwerki, zimne 
ognie, dodatkowe oświetlenie pałacu czy ogrodu, pokaz barmański, 
dmuchańce dla dzieci, animator dla dzieci i inne

* w tym stół w apartamencie nowożeńców, stół użyty do zaślubin, stoły w sali jadalnej



OSOBY 2-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

WESELE

WEWNĄTRZ 42 000 53 000 65 000 80 000 90 000 100 000

ZEWNĄTRZ 53 000 65 000 75 000 85 000 120 000 130 000 170 000 180 000 190 000 200 000

PRZYJĘCIE WESELNE

WEWNĄTRZ 15 000 22 000 29 000 36 000 43 000 50 000

ZEWNĄTRZ 21 000 28 000 35 000 42 000 75 000 80 000 115 000 125 000 130 000 140 000

OBIAD WESELNY, DYSKRETNE PRZYJĘCIE

WEWNĄTRZ 11 000 17 000 22 000 28 000 33 000 39 000

CENY
Ceny podane w tabeli obejmują pakiet standardowy: koordynację imprezy, wynajem obiektu na wyłączność, przyjęcie, opisane wyżej 
wyposażenie, a dla wesel (tzn. przyjęć połączonych z noclegiem) także zakwaterowanie dla maksymalnie 42 osób. Jeśli chodzi 
o posiłki, w wycenie uwzględniono pakiet Gold. Kwoty będą zatem niższe, jeśli para młoda wybierze pakiet Silver, lub też wyższe 
w przypadku pakietu Platinum. Ceny przyjęć i wesel na zewnątrz obejmują koszt hali namiotowej. Nie ma opłat za dzieci do 5 lat, 
a za dzieci w wieku 6-12 opłata jest pomniejszona o 50%. 

PAKIET STANDARDOWY CENY W PLN (W TYM 8% VAT)

DODATKOWE OPLATY

W cenie pakietu podstawowego nie ma alkoholu. Można 
zamówić go w formie Open Baru, którego ceny podane są 
w dalszej części broszury.

Jeśli wesele ma odbyć się lipcu lub sierpniu, konieczny jest 
wynajem obiektu także w dniu przed weselem i w dniu po 
weselu, w cenie 25.000 złotych za jeden dzień.

Wesela kończą się u nas najpóźniej o godzinie drugiej w nocy, 
z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą o maksymalnie dwie 
godziny, przy czym cena za każdą rozpoczętą godzinę to 10% pakietu 
standardowego i wybranego wariantu Open Baru plus dodatkowa 
opłata za niektóre usługi, np. zespół muzyczny czy didżeja.



Oferujemy 3 luksusowe apartamenty i 13 wygodnych 
pokoi dwuosobowych – łącznie zapewniamy zatem 
nocleg dla 33 osób, a wraz z rozkładanymi kanapami 
i dodatkowymi łóżkami w niektórych pokojach – dla 42 
osób. Każdy pokój ma własną łazienkę i duży telewizor, 
a w całym obiekcie działa sieć Wi-Fi. Pozostałym gościom 
możemy zorganizować noclegi w hotelach w Szczecinie, 
a także przejazd do tego miasta, trwający 45 minut.

APARTAMENT NOWOŻEŃCÓW
Wnętrza są pięknie i wygodnie urządzone, sypialnia 
i salon dają poczucie przestrzeni i przepychu – znajdują 
się w nich zabytkowe toaletki, komfortowe współczesne 
sofy oraz łóżko w rozmiarze Super King. Z prywatnego 
tarasu można podziwiać piękny widok na ogród. 
Apartament wyposażony jest we wszystkie wygody, 
w tym obszerną łazienkę, duży telewizor, ekspres do 
kawy i herbaty oraz bezpłatną sieć Wi-Fi.

POKOJE W PAŁACU
Klimatyczne dwuosobowe pokoje położone na poddaszu 
pałacu oferują 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 gwarantują komfort. 

POKOJE W OFICYNIE
Na pierwszym piętrze historycznej oficyny sąsiadującej 
z pałacem znajduje się 7 dwuosobowych pokoi 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 można podziwiać wspaniały widok na 
zalew – oddalony zaledwie o 50 metrów.

CENY
Noclegi zawarte są w cenie wesela. Podajemy ceny noclegów 
na wypadek, gdybyście byli zainteresowani innymi formatami 
weselnymi. Ceny za pokój wahają się od 570 do 1.995 
złotych za dobę, gdy nocuje w nim jedna osoba, lub od 995 
do 2.420 złotych za dobę, gdy nocują dwie osoby. Apartament 
nowożeńców kosztuje 3.705 złotych za dobę, a dwa pozostałe 
apartamenty – 1.140 i 1.995 złotych za dobę, gdy nocuje 
w nich jedna osoba, lub odpowiednio 1.995 i 2.850 złotych za 
dobę, gdy nocują dwie osoby. Nocleg na rozkładanych sofach 
i dodatkowych łóżkach kosztuje za dobę 425 złotych za sofę 
lub łóżko dla jednej osoby i 850 złotych – dla dwóch osób.

POKOJE



W najważniejszym dniu swojego życia zasługujecie 
na to, co najlepsze! W Manowcach przywiązujemy 
ogromną wagę do jedzenia, pilnując, aby na stołach 
znalazły się najlepsze lokalne produkty z Pomorza 
Zachodniego, a często – z naszego ogrodu warzywnego. 

Współpracujący z nami szefowie kuchni przygotowali 
kilka menu, z których mogą wybierać nasi klienci. Jeśli 
macie swoje własne preferencje, postaramy się stworzyć 
menu uwzględniające Wasze wybory. Aby upewnić się, 
że dostosowaliśmy nasze menu do Waszych gustów, 
zapraszamy przed ślubem na degustację menu dla 
dwóch osób (oferta dotyczy wesel). Jesteśmy w stanie 
zaspokoić wszelkie zasady dietetyczne, a także 
wymagania głównych religii.

Oferujemy trzy pakiety menu: Silver, Gold i Platinum. 
W pakiecie Silver toast to kieliszek wina musującego, 
w pakiecie Gold dodatkowo przekąski koktajlowe, 
a w pakiecie Platinum do przekąsek podajemy 
szampana. We wszystkich pakietach serwowane są 
cztery dania, które różnią się doborem potraw. 

Dla każdego dania (przystawka, zupa, danie główne, 
deser) można wybrać jedną z dwóch opcji, zazwyczaj 
jedną wegetariańską. Po głównym posiłku przez cały 
czas dostępny jest zimny bufet i wybór ciast. Na 
weselach około północy podajemy kolejne ciepłe danie. 
Z przyjemnością przedstawimy nasze przykładowe 
karty menu.

Nasza lista win zawiera interesujący wybór stylów 
i roczników, ale staramy się zapewnić konkretne wina 
wskazane przez parę młodą. Gościom siedzącym przy 
stołach kelner rozlewa alkohole.  

Napoje alkoholowe oferujemy w formie Open Baru. 
Do wyboru są trzy warianty. Cena za każdego 
dorosłego uczestnika jest następująca: 
 » Open Bar 1 – 180 zł/os. - wino + piwo, 
 » Open Bar 2 – 240 zł/os. - wino + piwo + wódka,
 » Open Bar 3 – 350 zł/os. - wino + piwo + wódka + 

inne napoje alkoholowe (w tym koktajle) + obsługa 
barmańska.

PRZYJECIE

MENU

SILVER

MENU

GOLD

MENU

PLATINUM



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 Brandenburg: 220 km,  2 godziny 15 minut 
 lotniska Szczecin Goleniów: 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 lotniska i z Alexanderplatz:  ok. 2 godziny 15 minut 

Z LOTNISKA GOLENIÓW DO SZCZECINA:

      autobusem LOT-u:  45 minut
  pociągiem:  45 minut
  taksówką:  35 minut
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NOWE WARPNO TRZEBIEŻ

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, Daniel Stokowiec, Rafał Matomisz

Projekt graficzny:  
www.contrabanda.pl


