Pałac Załuskich w Iwoniczu
Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu

Zapraszamy do skorzystania z oferty ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego
Uniwersytetu Rzeszowskiego, mieszczącego się w zabytkowym Pałacu Załuskich
z 1883 r. w Iwoniczu (Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej). Pałac
otoczony jest parkiem krajobrazowym o powierzchni ponad sześciu hektarów
z pięcioma stawami oraz licznymi pomnikami przyrody. Na terenie zespołu pałacowoparkowego położona jest ścieżka przyrodniczo-historyczna obejmująca prawie 350
gatunków roślin i kilkadziesiąt gatunków zwierząt.
Ośrodek dysponuje 12 pokojami dla 43 osób:
- 10 pokoi w segmencie hotelowym na piętrze pałacu - każdy wyposażony jest
w łazienkę, TV, radio, stałe łącze internetowe oraz dostęp do sieci telefonicznej.
- 2 pokoje w oranżerii (znajdującej się nieopodal pałacu) - z łazienkami, bez TV.

Cena za nocleg

Pałac Załuskich i oranżeria
Zabytkowy Pałac Załuskich jest budowlą murowaną, piętrową, z drewnianymi
stropami i z drewnianymi ścianami na piętrze, ozdobiony jest kamiennymi detalami.
Jest to optymalne miejsce na organizację szkoleń, konferencji, spotkań
integracyjnych, imprez ﬁrmowych, czy też rodzinnych. Pałac idealnie sprawdzi się
jako baza noclegowa z przeznaczeniem dla grup zorganizowanych oraz osób
indywidualnych.
Na parterze znajdują się:
sala konferencyjno-szkoleniowa dla 80 osób
jadalnia dla 65 osób
kuchnia z wyposażeniem dla 80 osób.
Istnieje także możliwość zamówienia usługi cateringowej, bądź skorzystania
z posiłków serwowanych przez stołówkę znajdującą się ok. 200 metrów od pałacu.
Do dyspozycji gości pozostaje parking dla samochodów osobowych i autokarów.

Uzdrowisko Iwonicz Zdrój
Iwonicz Zdrój należy do najstarszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce.
Naturalnymi środkami leczniczymi są tu wody mineralne oraz borowina. Uzdrowisko
słynie z unikalnego, leczniczego mikroklimatu oraz ekologicznie czystego środowiska
naturalnego (szczegóły na stronie http://www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl). Chętni
mogą korzystać z gamy zabiegów leczniczych oferowanych przez pobliskie sanatoria.
Dla miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego atrakcję stanowią liczne szlaki
turystyczne: piesze i rowerowe.

Kontakt:
Mariusz Jucha
tel. kom.: 660 458 503
tel.: +48 17 861 40 02
e-mail: mjucha@ur.edu.pl
Tadeusz Kuliga
tel. kom.: 603 433 808
tel.: +48 13 425 02 73
e-mail: kuligatadeusz@gmail.com
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Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej
Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Zadwór 1
38-440 Iwonicz

