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Ośrodek „Pałac pod Bocianim 

Gniazdem” w Runowie to XVII-

wieczny pałac położony na 

Kaszubach, 14 km od Lęborka, 37 od 

Słupska w pobliżu drogi krajowej 

nr S6. Miejscowość usytuowana jest 

na skraju lasu, w którym znajduję 

się Grodzisko średniowieczne oraz 

liczne i czyste potoki i jeziorka.  

 

 W samym budynku uwagę 

przykuwa zabytkowy kominek na 

środku dużego holu, ciekawy 

wystrój Sali jadalnej oraz 

wszechstronne pokoje. 

 W razie niepogody 

dysponujemy: halą 600 m2, w 

której znajduje się duża ścianka 

wspinaczkowa 5x5 m; Wiatą 

ogniskową 200 m2 oraz wiatą 

zajęciową wyposażoną w stoły i 

ławy.  

 

 

Na terenie posiadamy wszelkiego rodzaju atrakcje 

umożliwiające spędzenie aktywnego wypoczynku. 

Zabytkowy pałac z fontanną, duże tereny zielone 

(5 ha), boiska, place zabaw, „Małpi Gaj ”, Wioska 

Indiańska, ścianka wspinaczkowa oraz 

survivalowe tereny pozwalają na aktywny 

kontakt z naturą. 
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Prowadzimy także kompleksową 

obsługę cateringową oraz 

organizujemy różnego rodzaju 

eventy, pikniki, imprezy 

okolicznościowe, wesela i komunie. 

Kuchnia serwuje gościom 

zróżnicowane dania polskie i 

europejskie z uwzględnieniem diety 

wegetariańskiej.  

 

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę czas 

trwania, rodzaj, formę przyjęcia, ilość gości oraz preferencje żywieniowe i 

możliwości finansowe. Oczekujemy również od Państwa sugestie dotyczące zmian, 

gdyż zawsze priorytetem dla nas są przyzwyczajenia i upodobania klientów. 
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OFERTA POBYTU SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNEGO  

Dzień 1 

przyjazd  

zakwaterowanie  

sala szkoleniowa: 

1. do 25 osób 
2. do 45 osób 

rzutnik, filpchart, wi-fi itp. 

obiad 

bufet kawowy ciągły 

kolacja (różne wersje) 

1. tradycyjna kolacja  
2. grillowa kolacja pod Ogniskową Wiatą Indiańską  
3. uroczysta kolacja w formie 

bankietu  

wieczorny program – różne 
scenariusze: 

1. niezbędnik survivalowy – 

wyjście do lasu na wspólną 

przygodę –  Pionierka 

obozowa, czyli jak rozbić 

obozowisko w lesie, rozpalić 

ognisko bez zapałek, zdobyć 

pożywienie bez polowania 

oraz przejść suchą nogą przez 

rzekę. Program pełen 

atrakcji, dostosowany do potrzeb i specyfiki grupy 

2. warsztaty alpinistyczno – strzeleckie, ścianka wspinaczkowa, turniej 

strzelecki oraz Most 

Tybetański (9m wysoki, 6 m 

długi) 

3. wieczór sportowy dla chętnych 

– rozgrywki w siatkówkę 

plażową, piłkę nożną lub inne 

konkurencje 

4. warsztaty w Stajni Pałac 

Runowo: wizyta w Stajni – 

zapoznanie z żywieniem i 

hodowlą koni, przejażdżki w 

siodle oraz przejażdżka 

Tramwajem konnym „Runowo 

Express” 
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OFERTA POBYTU SZKOLENIOWO – INTEGRACYJNEGO 

5. istnieje możliwość organizacji rozgrywek paintballowych na profesjonalnym 

poligonie (oddalony ok. 5 km od obiektu – przejazd we własnym zakresie, 

koszt od 50 zł za bitwę https://www.facebook.com/poligondelta/ ) 

Dzień 2 

śniadanie, dostępność Sal szkoleniowych lub możliwość skorzystania z pakietów 

programowych, bufet ciągły kawowy, obiad, 

wykwaterowanie, pożegnanie i wyjazd ok. 15.00 

ŚWIADCZENIA POBYTU  

Zagwarantowane świadczenia: 

1. nocleg w Pałacu – 19 pokoi od 2 – 5 osobowych 

2. pełne wyżywienie wg zapotrzebowania 

3. różnorodność oferty animacyjnej 

4. 2 sale szkoleniowe 

5. ciągły bufet kawowy 

6. duża elastyczność oferty w zależności od oczekiwań i budżetu 

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY 😊 

MARTA RUTKIEWICZ 501 385 301 

 

https://www.facebook.com/poligondelta/

