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Pałac pod Bocianim Gniazdem 
 

"Pałac pod Bocianim Gniazdem" 

w Runowie to XVIII wieczny pałac 

położony na Kaszubach, 14 km od 

Lęborka. Miejscowość usytuowana jest 

na skraju lasu  w którym znajduje się 

XIII w. Grodzisko, oraz liczne potoki. 

Położenie koło Góry Białej, czyste 

jezioro wśród lasów, możliwość 

wędrówek pieszych, konnych 

i rowerowych, czysty i nieskażony 

teren, to walory, które mogą zadowolić 

każdego turystę przebywającego 

 

w tych okolicach. Na terenie 5 ha  

znajdują się wszelkiego rodzaju place 

zabaw i boiska, Skansen Wsi 

Indiańskiej, małpi gaj i inne atrakcje. 

Świadczymy usługi turystyczne 

organizując kolonie, obozy, biwaki, 

zielone szkoły. Prowadzimy także 

kompleksową obsługę cateringową 

oraz organizujemy różnego rodzaju 

eventy, festyny, imprezy 

okolicznościowe i incentive, wesela 

i  komunie. 

 

http://www.runowo.pl/


Propozycja programowa 

Pobyt integracyjny z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 
 

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! 

 

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 m.in.  

 Piknik familijny dla pracowników 
Waszej firmy, 

 Uroczysty Bal, 
 Imprezę plenerową, 
 Konferencje, szkolenia itp. 

 

Z poważaniem 

Marta Rutkiewicz 

501 385 301 

www.runowo.pl 

 
 

Nasz zespół to wykwalifikowani i 

doświadczeni „szefowie 

zamieszania”.  

http://www.runowo.pl/


PROPOZYCJA CAŁONOCNEJ IMPREZY INTEGRACYJNEJ 
 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy uroczystą kolację wraz z niezwykłym show 
tanecznym, razem z naszymi animatorami Runowo Team. 

Przykładowy program imprezy  integracyjnej w Runowie:  

 Uroczyste przywitanie lampką szampana 

 Uroczysta kolacja w Sali bankietowej „Pałacu pod 
Bocianim Gniazdem” 

o Krem z kukurydzy z grzanką czosnkową  
o kotlet de’volaile, ziemniaki puree,  bukiet 

surówek 

 Animacje taneczne  

 Szeroka gama ciepłych i zimnych przekąsek 
o Pasztet domowy z sosem tatarskim 
o Sałatka Cesarska z kurczakiem 
o vol'au vent z tatarem z łososia 
o mix tortellini z pastą serową i 

słonecznikiem 
o Roladki drobiowe 
o Karkówka po prowansalsku 
o Śledź po staropolsku 

 W nocy: 
 Barszcz czerwony 
 Strogonow 

 Słodki poczęstunek  

 Kawa/herbata 

 Woda mineralna ngaz. 

 Napoje owocowe  

 Oprawa muzyczna do godz. 2:00 
 

Alkohol oraz napoje gazowane we własnym zakresie 

Koszt imprezy z noclegiem oraz śniadaniem dla wszystkich gości 155 zł/os.  
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