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Wakacje marzeń 
w sercu natury...

Hotel PAŁAC
ALEXANDRINUM



Wakacje….

S erdecznie witamy…
…w  luksusowym hotelu Pałac Alexandri-
num, otoczonym 12-hektarowym, zabyt-
kowym parkiem. W tym magicznymi miej-
scu, położonym zaledwie 13 km od granicy 
Warszawy, możesz rozkoszować się czystą 
przyrodą, ciszą, spokojem oraz bliskością 
malowniczego krajobrazu. W  tym miejscu 
błękit nieba przeplata się z  zielenią traw 
a rano budzi śpiew ptaków.
Butikowe wnętrza, w których bogata histo-
ria przeplata się ze współczesnością, za-
chwycają od pierwszych chwil spędzonych 
w hotelu.



Butikowe pokoje 
i apartamenty

C ały kompleks składa się dwóch bu-
dynków: butikowego Pałacu oraz Rezyden-
cji w stylu glamour.
W  hotelu znajdują się luksusowe aparta-
menty z wannami w pokojach, pokoje Suite 
oraz pokoje typu standard. Każdy z pokoi 
jest precyzyjnie dopracowany i indywidual-
nie wyposażony.



Domki – NOWOŚĆ!

L ubisz architekturę z duszą?
Bliski kontakt z naturą jest dla Ciebie ważny?
Potrzebujesz intymności podczas urlopu 
lub wyjazdu wakacyjnego?
Lubisz wieczorem popatrzeć w  rozgwież-
dżone niebo lub spędzić czas przy kominku?
Wyobraź sobie urlop marzeń… Piękna 
i  czysta okolica, zabytkowy, rozległy park, 
bogata przyroda i  moc atrakcji slow oraz 
dla aktywnych.
Z  domków rozpościera się widok na bez-
kresne przestrzenie i lasy. Zaprojektowane 
w  nowoczesnym stylu, wszystkie posiada-
ją kominek oraz wszelkie udogodnienia 
potrzebne do komfortowego wypoczynku 
blisko natury. Przeznaczone są dla 4-6 os. 
W naszej ofercie znajduje się dziesięć dom-
ków tego typu.



SPA Alexandrinum

Z abiegi w SPA Alexandrinum to podróż 
do niezwykłych zakątków świata i krain luk-
susu, o których marzy każdy z nas.
Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, 
by goście czuli się naprawdę wyjątkowo. 
Rodzaj zabiegów oraz pielęgnacji dobie-
rany jest do ich indywidualnych potrzeb, 
preferencji, stylu życia i  stanu zdrowia. 
Wszystko to w  oprawie kojących olejków 
eterycznych, relaksującej muzyki i  atmos-
fery sprzyjającej rozluźnieniu.



Strefa Wellness

L uksusowa Strefa Wellness zawiera 
wyjścia na taras wyposażony w  wygodne 
leżaki i obejmuje:

 Basen
 Brodzik dla dzieci z podgrzewaną wodą
 Jacuzzi
 Strefę wypoczynkową z leżakami
 Saunę suchą



Restauracja Tremo

W  wykwintnych połączeniach sma-
ków znajdziesz aromaty kuchni regionalnej 
z elementami światowych trendów kulinar-
nych. Szczególnie dbamy o  to, aby każda 
potrawa wyróżniała się nie tylko smakiem, 
ale i sposobem podania.
Bazujemy wyłącznie na świeżych, natural-
nych produktach. Wiele produktów kupu-
jemy u lokalnych gospodarzy, dzięki czemu 
mamy pewność, że nasze dania są zawsze 
zdrowe i świeże.



Pałacowa Stajnia

W   stajni Pałacowej Alexandrinum 
poznacie Państwo tajniki szyku i  różno-
rodności tego elitarnego sportu. Prowa-
dzimy treningi wysokiej klasy z  wykwalifi-
kowanymi trenerami dla początkujących 
i  zaawansowanych jeźdźców. Nasze konie 
są przystosowane dla osób zaczynających 
swoją przygodę z  jeździectwem jak i  dla 
tych, którzy zainteresowani są wyjazdami 
na zawody.



Strefa rozrywki

K omfortowy klub, gdzie na wygod-
nych kanapach można napić się whisky 
lub wina, mieści w  sobie stół bilardowy 
oraz piłkarzami. Jest to miejsce, w którym 
można odpocząć po ciężkim dniu w gronie 
współpracowników lub rodziny.



Strefa fitness

O ddajemy do dyspozycji nowoczesne 
maszyny do ćwiczeń kształtujących wydol-
ność fizyczną, które pozwalają na dobranie 
optymalnych parametrów wysiłkowych.
Strefa fitness jest dostępna również na ze-
wnątrz.



Strefa chillout

K omfortowe łoża, wygodne hamaki, 
leżaki w zakątkach 12-hektarowego parku 
oraz restauracyjne tarasy – to idealne oko-
liczności sprzyjające wypoczynkowi, relak-
sowi i regeneracji sił.



Atrakcje w okolicy

W  bliskich okolicach hotelu, Goście 
znajdą wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak 
i dla dorosłych:

 Ścieżki rowerowe
  Kraina Adventure dla aktywnych (sporty 

wodne, kajakowanie, wędkowanie, wy-
cieczki przyrodnicze)

  Multimedialne muzeum Józefa Piłsud-
skiego

  Miasteczko Alpaków
  Park trampolin
  Barokowa bazylika świętej Trójcy
  Skansen w Kuligowie
  Muzeum Zofii Nałkowskiej
  Zabytkowe dworki i pałace



Do 
zobaczenia!

Hotel PAŁAC
ALEXANDRINUM

www.palac-alexandrinum.pl 
m.gorka@palac-alexandrinum.pl

(+48) 512 954 181 
(+48) 609 190 607

05-326 Krubki-Górki 13a,  
Gm. Poświętne, pow. Wołomin


