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email: biuro@home-finder.com.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

HFN-BW-59

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Lokalizacja

Bulkowo

Rok budowy

1926

Dzielnica

Krzykosy

Rodzaj obiektu

zamek_palac

Pow. całkowita [m2]

450.00 m²

Czynsz najmu

2500

Cena/m2

0.00

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Emilia Maksymiuk

Telefon

+48 535 750 408

E-mail

e.maksymiuk@home-finder.com.pl

Opis
Plac zabaw

tak

Gaz

brak

Woda

ciepła - miejska

Otoczenie

działki niezabudowane

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Alarm

tak

Winda

nie

Ilość wind

-4

Drzwi antywłamaniowe

tak

Możliwość parkowania

tak

Własny parking

tak

Prąd

jest

Kanalizacja

szambo

Najem krótkoterminowy/na doby/na imprezy okolicznościowe
Zanurz się w historii i poczuj oczyszczającą moc natury. Z dala od
cywilizacji, smogu i zgiełku miasta odnajdź Pałac Krzykosy. Wycisz się,
oczyść głowę, nabierz dystansu i odetchnij. Jeśli chcesz weź ze sobą
gitarę, pograj, pośpiewaj, potańcz w blasku księżyca lub na deskach
starej oberży:) Zapewniamy magię porannej, błyszczącej rosy, błękit
nieba za dnia i migot gwiazd w nocy, woń lasów i łąk, pląsające
wiewiórki na wyciągnięcie ręki, oddech pełną piersią oraz
niezapomniane wspomnienia i dobrą zabawę.
Opis Posiadłości
Pałac z 1926 r. i oberża z kompleksem parkowym.
Noclegi dla grupy 20 osób.
Obiekt całoroczny, oddalony o godzinę drogi od Warszawy.
W pełni wyposażony, trzy-kondygnacyjny, z 7 sypialniami i 5
łazienkami o powierzchni użytkowej ok. 450m2. Oberża dwupoziomowa o powierzchni użytkowej ok. 340m2.
Obiekt przeznaczony na najem krótkoterminowy w okresie
całorocznym. Doskonały na wypoczynek z przyjaciółmi, jak również
imprezy typu: komunia,chrzest, impreza jubileuszowa, wieczór
panieński, spotkanie rodzinne, zjazd absolwentów, szkolenia,
spotkanie integracyjne, warsztaty kucharskie, sportowe, plenery
artystyczne, etc.
Do państwa dyspozycji jest grill i miejsce na ognisko, plac zabaw dla
dzieci oraz tereny parkowe.
Dom wynajmowany jest do Państwa wyłącznej dyspozycji.
Cennik/doba w Pałacu plus opcjonalnie wynajem sali w oberży:
- 1 doba dla grupy do 20 osób bez sali w oberży 2500pln
- 1 doba dla grupy do 20 osób z imprezą na sali w oberży (do 40 os.)
3500pln
- 1 doba dla grupy do 20 osób z imprezą na sali w oberży (40-80 os.)
5000pln
* Promocja weekendowa (od piątku do niedzieli) i przy minimum 2
noclegach:
- weekend dla grupy do 20 osób bez sali w oberży 3500pln
- weekend dla grupy do 20 osób z imprezą na sali w oberży (do 40
os.) 5000pln
- weekend dla grupy do 20 osób z imprezą na sali w oberży (40-80
os.) 6500pln
*Sylwester:
- 2 doby dla grupy do 20 osób z imprezą na sali w oberży (do 40os.)
6500pln
- 2 doby dla grupy do 20 osób z imprezą na sali w oberży (40-80 os.)
8500pln
*Konferencje/szkolenia/kursy za dobę bez noclegów, minimum 20
osób:
- w cenie bufet kawowy/przekąski/lunch 100pln/os.
Wynajem samej sali w oberży na imprezy bez noclegów w Pałacu :
- <40 osób: 1500-2000pln
- >40 osób: 2500-3000pln

Pomieszczenia
Ilość pomieszczeń sanitarnych

Zdjęcia

6

*przy wynajmach grupowych, trwających powyżej 2 dni i imprezach na
sali w oberży powyżej 80 osób cennik ustalany jest indywidualnie.
Charakterystyka użytkowa obiektu (Pałac i Oberża)
* Pałac trzy-kondygnacyjny o powierzchni ok. 450 m2 z rozległym
parkiem, w tym stawem i sadem liczącym 8,7 ha dla łącznie 20 osób.
W pałacu do dyspozycji gości są następujące pomieszczenia (7
sypialni i 5 łazienek):
Kondygnacja 3, ok. 150 m2 (II piętro)
1. sypialnia (trzyosobowa) z łazienką; możliwość jednej dostawki dla
dziecka
2. sypialnia (trzyosobowa) z łazienką; możliwość jednej dostawki dla
dziecka
3. sypialnia (czteroosobowa) z łazienką
4. hol
Kondygnacja 2, ok. 150 m2 (I piętro)
1. sypialnia (dwuosobowa) ze wspólna łazienką na piętrze
2. sypialnia (czteroosobowa) z balkonem, ze wspólna łazienką na
piętrze
3. sypialnia (jednoosobowa) ze wspólna łazienką na piętrze
4. sypialnia (trzyosobowa) z balkonem, z łazienką
5. Wspólna łazienka
6. hol
Kondygnacja 1, ok. 150 m2 (parter)
1. Salon
2. Jadalnia
3. Kuchnia
4. WC
5. Hol
6. Taras z wyjściem na ogród.
* Oberża (Stara Wozownia):
1. Sala wysoka -170 m2,
2. Sala na piętrze ze skosami i tarasem z widokiem na staw - 170
m2.
Rys Historyczny
Pałac Krzykosy wybudowany w 1926 r. dla Władysława Rutkowskiego,
Posła na Sejm RP (Stronnictwo Narodowe), to dzieło wybitnego
architekta Kazimierza Rutkowskiego - jego brata, na miejscu dawnego
dworku Góreckich, który spłonął w czasie I wojny światowej. Pałac w
stylu klasycystycznym otoczony rozległym parkiem krajobrazowym
liczącym 87 000 m2 został gruntownie odrestaurowany w 2008 r.
Pałac zlokalizowany we wsi Krzykosy (wzmiankowanej już od 1396 r.),
gminie Bulkowo, powiecie Płockim, województwie Mazowieckim.
Znajduje się w odległości 85 km od Warszawy, 27 km od Płocka oraz
27 km od Płońska. Doskonały dojazd ze wszystkich trzech
miejscowości, w tym droga ekspresowa- S7- z Warszawy.
Lokalizacja
Pałac zlokalizowany we wsi Krzykosy (wzmiankowanej już od 1396 r.),
gminie Bulkowo, powiecie Płockim, województwie Mazowieckim.
Znajduje się w odległości 85 km od Warszawy, 27 km od Płocka oraz
27 km od Płońska. Doskonały dojazd ze wszystkich trzech
miejscowości, w tym droga ekspresowa- S7- z Warszawy.
Kontakt
Emilia Maksymiuk
535 750 408
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