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Organizujesz Festyn, Piknik lub inną Imprezę okolicznościową? Szukasz inspiracji i 

ciekawych pomysłów? Nie trudź się dłużej! Od tego właśnie jesteśmy MY. 

By odciążyć Cię od ciężkich przygotowań, zorganizujemy Twoją imprezę za Ciebie albo 

wzbogacimy o kilkadziesiąt atrakcji, których po prostu nie może zabraknąć! 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

Runowo to malownicza wieś kaszubska w woj. pomorskim, położona na skraju lasu niedaleko 

Lęborka około 40 km od morza.  Górzysta okolica, rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, potoki i jezioro 

oraz niezapomniany klimat sprawiają, iż każdy kto odwiedza te tereny, zakochuje się w nich.  

 

 

 

Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie 
 

"Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie to XVIII wieczny pałac położony na Kaszubach, przy drodze 

S6, pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem. (100 km od Gdańska, 100 km od Koszalina, 30 km od Słupska) 

Na terenie 5 ha  kompleksu znajdują się place rekreacyjne, zadaszona Wiata Ogniskowa, Stajnia Pałac 

Runowo z krytą ujeżdżalnią, ścianki wspinaczkowe oraz inne atrakcje wypoczynkowe. 

  Świadczymy usługi turystyczne, wypoczynkowe, szkoleniowe. Prowadzimy kompleksową obsługę 

cateringową oraz organizujemy różnego rodzaju eventy, pikniki, imprezy okolicznościowe itp. 

 

 

http://runowo.pl/o-nas/o-palacu/
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Program  

• Kulig konny dla dzieci (i chętnych rodziców) na łące  

• Kulig saniami po trasie leśnej – dla dorosłych (ciągniony przez traktor, do 

którego podczepione będą duże sanie i za nimi mniejsze sanki dla dorosłych) 

W razie braku śniegu 

• Przejażdżki wozem konnym – dla dorosłych 

• Przejażdżki w siodle – dla dzieci  

• Wizyta w stajni – dla chętnych 

Dodatkowe atrakcje 

• Rodzinne zabawy integracyjne i sportowe na terenie Wioski Indiańskiej 

• Muzyka na żywo - biesiadna 

Wszystkie elementy programu dedykowane są do wspólnej, rodzinnej realizacji 😊 

W trakcie zabaw przygotowany będzie poczęstunek pod Wiatą Indiańską: 

- kiełbaski na ognisko 

- żurek domowy 

- bigos  

- smalec swojski i ogórki kiszone, 

- słodki poczęstunek 

- pieczywo  

- dipy 

- kawa, herbata 

- grzaniec dla dorosłych 

- woda min. Ngaz i napoje owocowe 

- naczynia jednorazowe, serwetki itp. 

 

Na zakończenie proponujemy blok animacyjno-taneczny prowadzony 

przez naszą Kadrę Runowo-Team ☺ 

 

 

 

Każda zabawa jest wyjątkowa, dlatego przygotowujemy ją zawsze pod indywidualne  zamówienie, 

wedle preferencji i oczekiwań naszych klientów. Nasze doświadczenie, posiadane kontakty w branży i 

profesjonalny sprzęt, powodują, że jesteśmy gotowi zaplanować, przygotować i przeprowadzić niemal 

każdą imprezę. 

Poniżej przedstawiamy jedną z propozycji Zimowej Integracji 

 

Nasz zespół do doświadczeni  

i wykwalifikowani  

„szefowie zamieszania” 


