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Oferta ślubna Pałacu Mała Wieś

Przeżyj najpiękniejszy 
dzień w życiu 

w Pałacu Mała Wieś

www.palacmalawies.pl



Pałac Mała Wieś

Pałac Mała Wieś, dawna rezydencja książęca – 
łączy w sobie klasę  XVIII-wiecznej architektury 
i  niezwykły klimat otaczający duszę spokojem 

i błogością. Przepiękne przestrzenie Pałacu i jego ogrody 
to idealne miejsce na Państwa przyjęcie weselne.

Mogą Państwo liczyć na wykwintną kuchnię, profesjonalną 
i  dyskretną obsługę. Zadbamy o  każdy szczegół, 
by Państwa najważniejszy dzień w życiu był wyjątkowy.

Do Państwa dyspozycji oddajemy cztery atrakcyjne 
wnętrza na organizację przyjęć weselnych.

1. W Sali Wielkiej zorganizujemy uroczystości 
do 300 osób.

2. Sala Klubowa pomieści do 120 osób 
w ustawieniu bankietowym.

3. Rustykalna Szklarnia ugości 140 osób.

4. Kameralne przyjęcia organizujemy w Restauracji 
Stara Wozownia oraz w pałacu (do 30 osób).
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Śluby na łonie przyrody cieszą się bardzo dużą popularnością.  
Małowiejska zieleń, piękne ogrody, pachnące róże – 
to  wszystko mamy w  Pałacu Mała Wieś. W  pałacowych 

ogrodach francuskich, w gloriecie przyszli małżonkowie wyznają 
sobie miłość, wierność i uczciwość na dalsze lata zarówno podczas 
ceremonii cywilnej, jak i kościelnej. Pałac to miejsce unikatowe 
na skalę Polski – jako jedni z  nielicznych mamy możliwość 
przeprowadzić ślub kościelny w pałacowej kaplicy (zezwala nam 
na to edykt papieski z końca XIX wieku) oraz w ogrodach.

Ceremonia  
w plenerze i w pałacu
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Zjawiskowe przyjęcie 
w Nowej Oranżerii

Nowa Oranżeria stylem nawiązuje do tzw. 
pomarańczarni, które powstawały w  Polsce 
na przełomie  XVIII i XIX w. jako miejsca, w których 

hodowano egzotyczne rośliny  

Budynek składa się z dwóch sal: Wielkiej i Klubowej. Obie sale 
są nowocześnie wyposażone z  bezpośrednim wyjściem na 
tarasy, z których rozpościera się widok na ogrody.

W eleganckiej, przestronnej i nowocześnie wyposażonej 
Sali Wielkiej, o powierzchni 550 m2, zorganizujemy przyjęcie 
weselne nawet dla 300 osób.

W Sali Klubowej, zorganizują Państwo przyjęcie do 120 osób. 
Kameralny charakter sali z cudownym barem oraz kominkiem 
pozwoli zrealizować marzenie o przepięknym przyjęciu.
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Sala Klubowa

Foyer Nowej OranzeriiSala Wielka
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Szklarnia

Szklarnia to nowo oddany obiekt bankietowy 
w  stylu industrialnym. Zachwyca piękną 
bryłą, drewnianym wykończeniem i  wysoko 

przeszklonymi ścianami. Posiada bezpośrednie wyjście 
na polanę z  miejscem na ognisko, gdzie dodatkowo 
można zaaranżować strefę wypoczynku dla gości. 
W Szklarni zorganizujemy przyjęcie do 140 osób.
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Czterogwiazdkowy hotel w Małej Wsi to kilka niezależnych 
budynków. W  części historycznej – Pałacu oraz Oficynach – 
znajdują  się urządzone z  najwyższym smakiem apartamenty. 

Natomiast pokoje we współczesnych budynkach – Spichlerzu oraz 
Domu Ogrodnika – powinny zadowolić miłośników stylu loftowego 
i  rustykalnego. Hotel dysponuje 54 pokojami: apartamentami oraz 
pokojami dwuosobowymi.

Wszystkie pokoje posiadają dostęp do bezpłatnego, szerokopasmowego 
internetu oraz wyposażone są w: TV LCD, telefon, radio, lodówkę, barek 
herbaciany i zestaw kosmetyków. W cenę każdego pobytu wliczone jest 
śniadanie w Restauracji Stara Wozownia oraz parking.

Aby uczcić ten niezwykły dzień Młoda Para może skorzystać z jedynego 
w Pałacu Apartamentu Książęcego. Wystrój wnętrza wykorzystujący 
marmury, rzeźbione zdobienia, stylowe, złote dodatki i meble – zapiera dech 
w piersiach. Apartament posiada przestronną łazienkę z wanną dla dwojga. 
Z okien rozciąga się widok na pałacowe ogrody. Czuć ducha XVIII wieku!

Pokoje dla gości weselnych
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Okres przygotowań do wesela to bardzo często czas wytężonej 
pracy nie tylko młodej pary, ale również ich rodziców i najbliższej 
rodziny. Tradycją już stały się specjalne podziękowania dla rodziców, 

chrzestnych i świadków. 

Z myślą o nich przygotowaliśmy specjalne pakiety na pobyt w naszym hotelu 
oraz zabiegi w  strefie spa. Masaże wprowadzające w  błogi relaks, zabiegi 
na twarz dodające blasku i  rytuały, które przywrócą energię do działania. 
Dla osób, które preferują aktywny relaks mamy również pakiet z możliwością 
korzystania ze strzelnicy golfowej.

Podziękowanie 
dla rodziców
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Słodkie stoły, torty 
i dekoracje kwiatowe

Wybierając Pałac Mała Wieś możecie mieć pewność, że pomożemy 
Wam zorganizować atrakcje dla gości oraz oprawę muzyczną. 
Współpracujemy z konsultantami ślubnymi, firmami, które tworzą 

najpiękniejsze dekoracje kwiatowe oraz z cukierniami, które swoje rzemiosło 
opanowały do perfekcji.
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Sesja 
fotograficzna

Parki i ogrody Małej Wsi zachwycają. 
Można po nich spacerować godzinami. 
Podziwiać majestatyczne drzewa 

i koić zmysły zapachem róż i orchidei. W tak 
pięknych okolicznościach powstają sesje 
fotograficzne nowożeńców.

Sesję fotograficzną można również zrealizować 
w  XVIII-wiecznych salach pałacowych. Pałac 
Mała Wieś przez krajoznawców określany jest 
mianem „Perły Mazowsza”. Sala Pompejańska, 
Warszawska i Apartament Książęcy podkreślą 
doniosłość chwili i pozostaną piękną pamiątką 
na całe życie.
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Przyjęcie w Pałacu Mała Wieś to również smaczna i wykwintna kuchnia. 
Autorem eleganckiego menu jest Robert Ziemkiewicz. Przyjęcie 
weselne możemy uświetnić dodatkową atrakcją kulinarną, którą mogą 

być różnorodne live cooking i bufety tematyczne. 

Cenimy sobie indywidualne podejście do naszych gości, dlatego wybór menu 
weselnego odbywa się zawsze po konsultacji z Młodą Parą. 

Indywidualne 
skomponowane menu
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Pałac Mała Wieś

Mała Wieś 40

05-622 Belsk Duży

Dane do faktury:

Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Goliany 43, 05-620 Błędów, NIP: 7972057698

Kontakt

Warszawa

GrójecŁódź

RadomPałac
Mała Wieś


