
 
 

Hotel SPA Pałac Staniszów – oferta konferencyjna 
 

Serdecznie zapraszamy do Hotelu Spa Pałac Staniszów, niezwykłego miejsca położonego u 
stóp majestatycznych Karkonoszy, w którym możecie Państwo zorganizować konferencję 
oraz różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości. Eleganckie i stylowe wnętrza, wyśmienita 
kuchnia oraz rodzinna atmosfera pozwolą spędzić tu niezapomniane chwile. Hotel położony 
jest w Staniszowie, 6 km od Jeleniej Góry, w miejscu niezwykle urokliwym, który sprzyja 
wyciszeniu i koncentracji. Jest to również doskonała baza wypadowa do Karpacza i Szklarskiej 
Poręby.  
 

 

Hotel otoczony przepięknym angielskim parkiem krajobrazowym to idealne miejsce na 
zorganizowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń. Zapewniamy wysoki standard naszych 
usług oraz sprzęt, który pozwoli na sprawny i profesjonalny przebieg imprezy.  
 
W pałacu znajduje się przestronna i słoneczna sala (140 m²), w której można zorganizować 
również imprezy t.j. coctail-party, bankiety, uroczystości rodzinne do 120 osób.  
 
Ustawienie stołów: 

Cennik: 
 Wynajęcie Sali: 600,- PLN ( w cenie: 2 flipcharty, papier, pisaki, ekran)  
Dodatkowo można wynająć: 
 rzutnik multimedialny: 200,- PLN za dzień 
 nagłośnienie: 300,- PLN za dzień 
 kabina do tłumaczeń symultanicznych  

(na zapytanie)   
 przerwa kawowa jednorazowa: 25,- PLN/os. (kawa, herbata, 

soki, woda, ciastka)  
 lunch: 50,- PLN/os. (2 dania) 
 obiad: 70,- PLN/os. (3 dania) 
 kolacja: 85,- PLN/os. (4 dania) 
 grill: 85,- PLN/os. 



 
 

Dysponujemy dodatkowo 4 pomieszczeniami, w których możemy zorganizować konferencje 
lub spotkania biznesowe w mniejszym gronie. Zróżnicowana wielkość poszczególnych 
pomieszczeń stwarza warunki do przyjęcia od 10 do 40 osób.  
 
 Sala Lustrzana – do 40 osób 
 Sala Kominkowa – do 40 osób 
 Gabinet Chiński – do 10 osób 
 Gabinet Niebieski – do 10 osób 
 
 

Hotel dysponuje 43 pokojami, z których 10 znajduje się w Domu Kawalera, 9 w budynku SPA, 
a 24 w Pałacu. Każdy z pokoi charakteryzuje się indywidualnym wystrojem wnętrza 
dopasowanym, w zależności od położenia, do charakteru każdego kolejnego miesiąca, koloru, 
żywiołu, pory roku lub znaku zodiaku. Z większości pokoi rozpościera się wspaniały widok na 
park krajobrazowy oraz ogród.  
 
Cena za pokój jednoosobowy: 290,- PLN 
Cena za pokój dwuosobowy: 350,- PLN 
* w cenie noclegu jest śniadanie oraz korzystanie z basenu i saun.  

 
 
 

Na życzenie organizujemy: wycieczki z przewodnikiem, pokazy sztucznych ogni, dyskoteki, 
koncerty muzyki kameralnej, gry i zabawy integracyjne i wiele innych.  
 
Serdecznie zapraszamy!!! 
 
 
 
 
Hotel SPA Pałac Staniszów 
58-500 Jelenia Góra 
Staniszów 100 
www.palacstaniszow.pl 
hotel@palacstaniszow.pl 
tel. 0048 /75/ 755 84 45 
fax 0048 /75/ 755 85 34  
 

 




