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WESELA



Gdy tylko przekroczysz bramę z napisem „Manowce”,  
od razu będziesz wiedzieć, że to miejsce, którego szukasz. 

Zbudowany na samym początku XX wieku pałac 
Manowce został ostatnio odrestaurowany w taki sposób, 
aby zachowa wierność pierwotnej wizji okazałej wiejskiej 
posiadłości. Z pałacu położonego na skraju rozległych 
lasów i nad samym brzegiem Zalewu Szczecińskiego 
można podziwiać widok na jego bezkresne wody. 
Zapraszamy do odwiedzenia Manowców, bo tylko tak 
można się przekonać, jak szczególne jest to miejsce.

ZAPRASZAMY



Manowce to zabytkowa nieruchomość niedaleko Szczecina, malowniczo położona nad 
samym brzegiem Zalewu Szczecińskiego, otoczona rozległą puszczą, z dala od najbliższej 
wsi. Mimo tego odosobnienia z pałacu w zaledwie 45 minut można dojechać do centrum 
Szczecina i w 1,5 godziny – do szczecińskiego lotniska w Goleniowie.

Pałac Manowce w Trzebieradzu (do 1945 roku – Haffhorst) został zbudowany  
w neoklasycystycznym stylu na początku XX wieku. Inwestorem i pierwszym 
właścicielem był Georg Wegner, naczelny lekarz i dyrektor szpitala na Pomorzanach 
w Szczecinie (do 1945 roku – Pommerensdorf). W czasie II wojny światowej 
Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – 
NSV) przeznaczyła pałac na ośrodek szkoleniowy dla działaczy partyjnych  
(niem. Gauschule), a pozostałe budynki – na dom dla matek (niem. Mutterheim).  
Od końca lat 40. do początku lat 90. XX wieku pałac był wykorzystywany jako ośrodek 
kolonijny dla dzieci.

PALAC



W Manowcach udzielane są śluby cywilne  
i humanistyczne, ale organizujemy oczywiście także 
same przyjęcia weselne i wesela. Idealnym miejscem 
na ślub kościelny jest uroczy XVI-wieczny kościół 
rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w historycznym miasteczku Nowe Warpno, które 
położone jest na półwyspie otoczonym wodami zalewu  
i jeziora. Możemy pomóc w przeprowadzeniu  
z proboszczem niezbędnych formalności.

Jeśli ślub udzielany jest w pałacu, uroczystość zaślubin 
odbywa się w salonie na parterze, skąd para młoda 
i goście mogą podziwiać widok na bezkresne wody 
Zalewu Szczecińskiego. Jeżeli para młoda chce pobrać 
się na zewnątrz, ustawiamy ślubną altanę przy samym 
brzegu zalewu, w ogrodzie pomiędzy wodą i pałacem 
– taka sceneria będzie pięknym tłem dla ślubnych 
fotografii.

SLUB



OPCJE WESELNE

W Manowcach organizujemy różnego 
rodzaju przyjęcia i wesela – maksymalnie 
dla 50 osób wewnątrz pałacu i 100 osób 
w hali namiotowej w ogrodzie. Urządzamy 
również popołudniowe przyjęcia (obiady) 
weselne i dyskretne przyjęcia tylko dla pary 
młodej i ewentualnie kilkorga gości. 

W ten wyjątkowy dzień zapewniamy pełną 
prywatność, luksusowe zakwaterowanie 
dla gości, a także usługi doświadczonego 
zespołu gotowego pomóc w każdej 
sprawie. Zawsze oddajemy obiekt do 
użytku na wyłączność, nawet przy 
dyskretnych przyjęciach tylko dla pary 
młodej.

Ślub i wesele w Manowcach to 
przede wszystkim para młoda. Każda 
para jest inna i każdy ślub i wesele 
są inne. Wszystkie uroczystości 
planujemy indywidualnie, aby efekt był 
niezapomniany. Pomaga w tym nasza 
koordynatorka weselna. 

Para młoda może wybrać jeden z pakietów weselnych –  
każdy z nich możemy dostosować do indywidualnych potrzeb 
i preferencji. Na następnej stronie można znaleźć krótki opis 
pakietów – pełną wersję wysyłamy e-mailowo po otrzymaniu 
zapytania. Ponieważ Manowce położone są w lesie, wesela kończą 
się u nas o północy, a gdy odbywają się na zewnątrz, ściszamy 
muzykę o godzinie 23.00.

Oferujemy szeroki wybór menu – wszystkie dania są pełne 
wyśmienitych smaków i umiejętnie przygotowywane przez 
współpracujących z nami szefów kuchni i firmy cateringowe, 
którzy mogą przyrządzić potrawy wybranej kuchni: polskiej, 
śródziemnomorskiej, orientalnej czy wielu innych.  

W przypadku wesel oddanie obiektu do użytku na wyłączność 
oznacza konieczność rezerwacji wszystkich 16 pokoi  
i apartamentów (w tym apartamentu nowożeńców), w których 
może nocować do 33 osób, a wraz z rozkładanymi kanapami 
i dodatkowymi łóżkami w niektórych pokojach – do 42 osób. 
Pokoje są dostępne od godziny 14.00 w dniu wesela do godziny 
10.00 następnego dnia. 

Zapewniamy gościom weselnym nieodpłatny parking na  
20 samochodów.



POZA PAKIETAMI OFERUJEMY DODATKOWE USŁUGI, M.IN.:

WESELE
PRZYJĘCIE  
WESELNE

OBIAD  
WESELNY

DYSKRETNE 
PRZYJĘCIE

minimalna liczba gości 30 wewnątrz, 50 na zewnątrz 12 wewnątrz 2 wewnątrz

maksymalna liczba gości 50 wewnątrz, 100 na zewnątrz 30 wewnątrz 12 wewnątrz

dostępne dni tygodnia wszystkie poniedziałek–czwartek

dostępne godziny 20 godzin  
14.00–10.00

8 godzin  
12.00–20.00

5 godzin     
12.00–17.00

5 hours     
12.00–17.00

pokoje dla gości w cenie tak nie nie nie

apartament nowożeńców w dniu ślubu/
wesela tak nie* nie* nie*

miejsce do tańca, muzyka mechaniczna tak nie nie nie

* Możliwe wynajęcie; płatny oddzielnie.

dekoracje 
pomieszczeń  

i stołów

zespół muzyczny 
w hali  

namiotowej

prywatną kolację 
(private dining) w dniu 

poprzedzającym ślub/wesele

samochód  
na ślub 

kościelny
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WESELE
PRZYJĘCIE  
WESELNE

OBIAD  
WESELNY

DYSKRETNE 
PRZYJĘCIE

wewnątrz zewnątrz wewnątrz zewnątrz wewnątrz wewnątrz

gdy 40 gości  gdy 75 gości gdy 40 gości gdy 75 gości gdy 20 gości gdy 6 gości

                               KWIECIEŃ–WRZESIEŃ

piątek–niedziela* 20 000 20 000 14 000 16 000 nd. nd.

poniedziałek–czwartek 18 000 18 000 12 000 14 000 7500 4500

                               PAŹDZIERNIK–MARZEC

piątek–niedziela* 18 000 nd. 12 000 nd. nd. nd.

poniedziałek–czwartek 16 000 nd. 10 000 nd. 5500 3500

* Także święta i walentynki.

CENY
Ceny podane w tabeli obejmują: wynajem obiektu na wyłączność, przyjęcie weselne, a dla wesel (tzn. przyjęć połączonych  
z tańcami) także zakwaterowanie dla maksymalnie 42 osób. Jeśli chodzi o posiłki, w wycenie uwzględniono pakiet Gold, kwoty 
będą zatem niższe, jeśli para młoda wybierze pakiet Silver, lub też wyższe w przypadku pakietu Platinum. Ceny minimalne zostały 
ustalone przy założeniu, że na przyjęciu weselnym i weselu obecnych będzie co najmniej 40 gości wewnątrz pałacu lub 75 gości na 
zewnątrz, na obiedzie weselnym – 20 gości, a na dyskretnym przyjęciu – 6 gości. Opłata za każdego dodatkowego gościa przyjęcia 
weselnego i wesela wynosi 200 euro, obiadu weselnego – 250 euro, a dyskretnego przyjęcia – 350 euro. Nie ma opłat za dzieci do 
5 lat, a za dzieci w wieku 6-12 opłata jest pomniejszona o 50%. W przypadku większych grup możliwe są rabaty. Ceny przyjęć  
i wesel na zewnątrz nie obejmują kosztu wynajmu i montażu hali namiotowej oraz jej wyposażenia. Ceny w euro przeliczane są  
na złotówki po średnim kursie NBP z dnia imprezy.

wszystkie  
ceny  

w euro  
z VAT



Oferujemy 3 luksusowe apartamenty i 13 wygodnych 
pokoi dwuosobowych – łącznie zapewniamy zatem 
nocleg dla 33 osób, a wraz z rozkładanymi kanapami 
i dodatkowymi łóżkami w niektórych pokojach – dla 42 
osób. Każdy pokój ma własną łazienkę i duży telewizor, 
a w całym obiekcie działa sieć Wi-Fi. Pozostałym gościom 
możemy zorganizować noclegi w hotelach w Szczecinie, 
a także przejazd do tego miasta, trwający 45 minut.

APARTAMENT NOWOŻEŃCÓW
Wnętrza są pięknie i wygodnie urządzone, sypialnia 
i salon dają poczucie przestrzeni i przepychu – znajdują 
się w nich zabytkowe toaletki, komfortowe współczesne 
sofy oraz łóżko w rozmiarze Super King. Z prywatnego 
tarasu można podziwiać piękny widok na ogród. 
Apartament wyposażony jest we wszystkie wygody, 
w tym obszerną łazienkę, duży telewizor, ekspres do 
kawy i herbaty oraz bezpłatną sieć Wi-Fi.

POKOJE W PAŁACU
Klimatyczne dwuosobowe pokoje położone na poddaszu 
pałacu oferują wszystkie współczesne wygody, ale nie 
brak w nich również zabytkowych akcentów, np. starych 

szaf. Łóżko o wymiarze Super King można podzielić 
na dwa niezależne łóżka. Pokoje mają różne kształty 
i wymiary, ale wszystkie gwarantują komfort.

POKOJE W OFICYNIE
Na pierwszym piętrze historycznej oficyny sąsiadującej 
z pałacem znajduje się 7 dwuosobowych pokoi z łóżkami 
o wymiarze Super King, które można podzielić na dwa 
niezależne łóżka. Ponieważ w części tego budynku była 
kiedyś stajnia, zachowaliśmy rustykalny charakter wnętrz. 
Z niektórych pokoi można podziwiać wspaniały widok 
na zalew – oddalony zaledwie o 50 metrów.

CENY
Ceny za pokój wahają się od 100 do 150 euro za 
dobę, gdy nocuje w nim jedna osoba, lub od 150 do 
200 euro za dobę, gdy nocują dwie osoby. Apartament 
nowożeńców kosztuje 500 euro za dobę, a dwa 
pozostałe apartamenty – 350 i 400 euro za dobę, 
niezależnie od tego, czy nocuje w nich jedna osoba czy 
dwie. Nocleg na rozkładanych sofach i dodatkowych 
łóżkach kosztuje za dobę 50 euro za sofę lub łóżko dla 
jednej osoby i 100 euro – dla dwóch osób.

POKOJE



W najważniejszym dniu swojego życia zasługujecie 
na to, co najlepsze! W Manowcach przywiązujemy 
ogromną wagę do jedzenia, pilnując, aby na stołach 
znalazły się najlepsze lokalne produkty z Pomorza 
Zachodniego, a często – z naszego ogrodu 
warzywnego. 

Firmy cateringowe i współpracujący z nami 
szefowie kuchni przygotowali kilka menu, z których 
mogą wybierać nasi klienci. Jeśli macie swoje 
własne preferencje, postaramy się stworzyć menu 
uwzględniające Wasze wybory. Aby upewnić się, że 
dostosowaliśmy nasze menu do Waszych gustów, 
zapraszamy przed ślubem na bezpłatną degustację menu 
dla dwóch osób. Jesteśmy w stanie zaspokoić wszelkie 
zasady dietetyczne, a także wymagania głównych religii.

Oferujemy trzy pakiety menu: Silver, Gold i Platinum. 
W pakiecie Silver toast to kieliszek wina musującego, 

w pakiecie Gold dodatkowo przekąski koktajlowe, 
a w pakiecie Platinum do przekąsek podajemy 
szampana. We wszystkich pakietach serwowane są 
cztery dania, które różnią się doborem potraw.  
Dla każdego dania (przystawka, zupa, danie główne, 
deser) można wybrać jedną z dwóch opcji, zazwyczaj 
jedną wegetariańską. Po obiedzie przez cały czas 
dostępny jest zimny bufet i wybór ciast. O godzinie 
23.00 podajemy kolejne ciepłe danie. Z przyjemnością 
przedstawimy nasze przykładowe karty menu.

Napoje alkoholowe są wyceniane osobno. Nasza lista 
win zawiera interesujący wybór stylów i roczników, 
ale staramy się zapewnić konkretne wino wskazane 
przez parę młodą. Przed kolacją i w jej trakcie kelner 
rozlewa alkohole. Po kolacji prowadzimy open 
bar – można wybrać jedną z opcji: wino + piwo, 
wino + piwo + wódka, wino + piwo + różne napoje 
alkoholowe, w tym koktajle.

MENU

SILVER

MENU

GOLD

MENU

PLATINUM

PRZYJECIE



Manowce to nazwa nieruchomości położonej w miejscowości Trzebieradz, nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego,  
w odległości 35 kilometrów od Szczecina i 185 kilometrów od centrum Berlina. Ponieważ Manowce położone są w lesie, 
radzimy skorzystać z mapki obok, która poprowadzi Was lub Waszego kierowcę na ostatnim odcinku drogi. 

SAMOCHODEM DO MANOWCÓW Z:
 Szczecina: 35 km,  45 minut 
 centrum Berlina: 185 km,  2 godziny 20 minut
 lotniska Berlin Tegel: 200 km,  2 godziny 30 minut 
 lotniska Berlin Schönefeld: 220 km,  2 godziny 30 minut 
 lotniska Szczecin Goleniow: 80 km,  1 godzina 15 minut 
 lotniska Heringsdorf: 128 km,  1 godzina 50 minut 

Z BERLINA DO SZCZECINA:

  pociągiem z różnych dworców w Berlinie:  min. 2 godziny
         autobusem z obydwu lotnisk i z Alexanderplatz:  ok. 2 godziny 15 minut 

Z LOTNISKA GOLENIÓW DO SZCZECINA:

      autobusem LOT-u:  45 minut
  pociągiem:  45 minut
  taksówką:  35 minut
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Zalew Szczeciński

NOWE WARPNO TRZEBIEŻ

PAŁAC MANOWCE
TRZEBIERADZ 1, 72-022 NOWE WARPNO                

   +48 508 201 202 (godz. 9-17)               events@manowce.pl               www.manowce.pl



Zdjęcia:  
Andrzej Golc, Piotr Krajewski, Daniel Stokowiec

Projekt graficzny:  
www.contrabanda.pl


