
 

 

 
 

 
PROGRAM  

REJESTRACJA ZAŁÓG – zapraszamy do Biura Zlotu znajdującego się w Pałacu, w celu dokonania 
rejestracji od czwartku 06.06.2019r.  

                           
Godziny otwarcia Biura Zlotu: 

Czwartek 06.06 od 14:00 do 20:00 – Sala Ogrodowa  
Piątek 07.06 od 9:00 do 18:00 - Sala Ogrodowa 

Sobota 08.06 od 9:00 do 18:00 – Recepcja główna w Pałacu 
Niedziela 09.06 od 9:00 do 15:00 – Recepcja główna w Pałacu  

 

Czwartek 06.06.2019 
Dzień zamknięty dla publiczności 

Od 15:00   Przyjazd Gości /Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00/ 
15:00 – 21:00  Strefa Fitness – bezpłatnie dla uczestników Zlotu    
15:00 – 20:30   Basen – bezpłatnie dla uczestników Zlotu   
15:00 – do 
ostatniego Gościa 

Restauracja Destylarnia – zapraszamy do korzystania z menu za dodatkową opłatą 
(rabat 10% dla uczestników Zlotu) 

16:00 – 20:30 Strefa Wellness (sauny, wypoczywalnie, jacuzzi oraz basen rekreacyjny) – jednorazowe 
bezpłatne wejście dla uczestników Zlotu 

16:00 – 23:00 Bowling za dodatkową opłatą (prosimy o wcześniejszą rezerwację)  
20:00 – 21:00 Kolacja w Restauracji Destylarnia - dla uczestników Zlotu – menu bufetowe, woda, 

kawa, herbata - w ramach opłaty za uczestnictwo   
20:00 – 1:00  Wieczór w Bilard Pubie dla uczestników Zlotu - zamówienia z baru za dodatkową 

opłatą 
 

Piątek 07.06.2019 
Dzień wyjazdowy  

Dzień zamknięty dla publiczności 
7:30 – 10:30   Śniadanie wliczone w cenę noclegu w Restauracji Pałacowej 
10:00 – 10:20 Spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników, w Sali Kolumnowej (Centrum 

Konferencyjne I)  
10:30 – 17:00 Wariant I – Rajd po okolicy, lunch w terenie- w ramach opłaty za uczestnictwo 

Orientacyjna długość trasy 80 km   
Kolejność aut w kolumnie wg numerów startowych – prosimy o przygotowanie aut 
do wyjazdu z wyprzedzeniem oraz prosimy pamiętać o zatankowaniu aut przed 
wyjazdem  
(rozpoczęcie rajdu punktualnie o 11:00) 
  

11:00 – 17:00 Wariant II - Pobyt w Pałacu Mierzęcin, z lunchem w Restauracji Pałacowej –  
w ramach opłaty za uczestnictwo   
 
Plan godzinowy:  
 
11:30 – 13:00 Wycieczka śladami historii: zwiedzanie Muzeum Woldenberczyków – 
Dobiegniew. Zwiedzanie rozpoczyna się o godz. 11:45 – dojazd własnym samochodem 
(7 km w jedną stronę) – zbiórka Gości przy portierni, wyjazd godz. 11:30  
Adres: 
ul. Gorzowska 11 
66-520 Dobiegniew  
 



 

13:00 – 14:00 Lunch – Restauracja Pałacowa - dla uczestników Zlotu – menu bufetowe, 
woda, kawa, herbata - w ramach opłaty za uczestnictwo   
16:00 – 20:30 Pełna Strefa Wellness (Świat Saun, Łaźni i Grot, wypoczywalnie, jacuzzi) – 
jednorazowe bezpłatne wejście, dla uczestników Zlotu    
  

12:00 – do 
ostatniego Gościa 

Restauracja Destylarnia – zapraszamy do korzystania z menu za dodatkową opłatą 
(rabat 10% dla uczestników Zlotu) 

17:30 – 19:00 Zwiedzanie Winnicy, Przetwórni oraz Piwnicy Win – bezpłatnie dla uczestników Zlotu 
(zgłębianie tajników wytwarzania wina/zwiedzanie Winnicy Pałac  
Mierzęcin/spotkanie z opiekunem Winnicy/wizyta w Przetwórni i Piwnicy Win/kieliszek wina 

białego oraz czerwonego dla każdego uczestnika/  

- zbiórka uczestników przy recepcji, w Pałacu, o godzinie 17:30 

- wina można nabyć w Restauracji Destylarnia oraz w Recepcji Pałacu  

 
19:30 – 0:00 Kolacja z ogniskiem w Altanie Grillowej dla uczestników Zlotu 

- menu grillowe, woda, kawa, herbata - w ramach opłaty za uczestnictwo 
- pozostałe zamówienia płatne dodatkowo.  
 

Sobota 08.06.2019 
Dzień otwarty dla publiczności 

7:30 – 10:30   Śniadanie wliczone w cenę noclegu, w Restauracji Pałacowej 
10:00 – 18:00  Ekspozycja samochodów biorących udział w Zlocie (na parkingu– samochody 

ustawione wg roku produkcji).  
Uczestnicy proszeni są o umieszczenie za szybą aut opisów samochodów otrzymanych 
od organizatora  

11:00  Wstęp wolny dla zwiedzających   
11:00 – 18:00  Lapidarium – znaleziono w Starej Stodole  
12:00 – 17:00  Prezentacja samochodów uczestniczących w Zlocie przed Pałacem 

- prezentacja aut zgodnie z numerami startowymi według trasy wyznaczonej przez 
organizatora 
 
I część godz. 12:00  - 14:00  
II część godz. 15:00 – 17:00   
 
17:00 Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród przed Pałacem  

12:00 – 18:00  Występ zespołu Dixiland- przed Altaną Grillową 
12:00 – do 
ostatniego Gościa 

Restauracja Destylarnia – zapraszamy do korzystania z menu za dodatkową opłatą 
(rabat 10% dla uczestników Zlotu) 

14:00 – 15:00  Lunch w Restauracji Pałacowej - dla uczestników Zlotu – menu bufetowe, woda, kawa, 
herbata - w ramach opłaty za uczestnictwo   

19:00 Wspólne zdjęcie uczestników Zlotu przed wejściem do sali bankietowej Grape Spa 
19:15 … Bal Komandorski dla uczestników Zlotu w sali bankietowej Grape Spa – za dodatkową 

opłatą 
Zgłoszenia do wzięcia udziału w Balu przyjmuje biuro zlotu od 06.06 od 14:00 do 07.06 
do 18:00 
Zaproszenia na Bal zostaną przekazane uczestnikom Zlotu, którzy zadeklarują  
swój udział w Balu, w piątek 07.06 od 9:00 do 18:00 - Sala Ogrodowa 
- w ramach opłaty za Bal przewidziano:  
• aperitif na powitanie, 
• menu serwowane oraz zimny bufet, 
• wina z Winnicy Pałac Mierzęcin,  
• wodę oraz serwis kawowy, 

 oprawę muzyczną. 

 



 

Niedziela 09.06.2018 
Dzień otwarty dla publiczności 

7:30 – 10:30   Śniadanie wliczone w cenę noclegu, w Restauracji Pałacowej 
 Doba hotelowa dla uczestników Zlotu kończy się o godz. 18:00  
10:00 – 17:00  Strefa Fitness – bezpłatnie dla uczestników Zlotu    
10:00 – 16:30 Basen – bezpłatnie dla uczestników Zlotu   
10:00  Wstęp wolny dla zwiedzających   
10:00  - 13:00  miniClassica – strefa dla dzieci  
10:00 – 16:00  Ekspozycja samochodów biorących udział w Zlocie (na prakingu – samochody 

ustawione wg roczników) 
  
- uczestnicy proszeni są o umieszczenie za szybą aut, opisów samochodów 
przygotowanych przez organizatora 

10:00 – 18:00  Lapidarium – znaleziono w Starej Stodole 
12:00 – 16:00  Występ zespołu Dixiland - przed Altaną Grillową  
12:00 – 22:00  Restauracja Destylarnia – zapraszamy do korzystania z menu za dodatkową opłatą 

(rabat 10% dla uczestników Zlotu) 
13:00 – 14:00 Lunch w Restauracji Pałacowej - dla uczestników Zlotu – menu bufetowe, woda, kawa, 

herbata - w ramach opłaty za uczestnictwo   
13:00 – 16:30 Strefa Wellness (sauny, wypoczywalnie, jacuzzi oraz basen rekreacyjny) – jednorazowe, 

bezpłatne wejście, dla uczestników Zlotu    
Od 18:00 Wyjazd Gości  

 

Poniedziałek 10.06.2019 
Dzień zamknięty dla publiczności 

7:30 – 10:30   Śniadanie wliczone w cenę noclegu, w Restauracji Pałacowej 
11:00 – 12:00   Strefa Fitness – bezpłatnie dla uczestników Zlotu    
11:00 – 12:00   Basen – bezpłatnie dla uczestników Zlotu   
12:00 – 22:00  Restauracja Destylarnia – zapraszamy do korzystania z menu za dodatkową opłatą 

(rabat 10% dla uczestników Zlotu) 
 Wyjazd Gości 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie. 
 
 
 

Dodatkowe informacje: 
 

* Organizator przygotował specjalną ofertę dla wszystkich uczestników Zlotu – bezpłatny nocleg ze 
śniadaniem z niedzieli na poniedziałek (w terminie 09-10.06.2019). 
* Doba hotelowa w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godzinie 15:00. 

* Doba hotelowa w niedzielę kończy się o godzinie 18:00. 
* Restauracja Destylarnia – zapraszamy do korzystania z Restauracji Destylarnia - specjalnie dla 

uczestników Zlotu proponujemy rabat 10%. 
* W cenie noclegu ofertujemy: śniadanie, nielimitowane wejście na basen, codzienne jedno wejście do 

Strefy Wellness oraz nielimitowane wejście do Strefy Fitness. 
* We wszystkich budynkach znajdujących się na terenie Pałacu Mierzęcin obowiązuje bezwzględny 
zakaz palenia tytoniu. Za niestosowanie się do zakazu naliczane są koszty tytułem prac związanych                

z doprowadzeniem pomieszczenia do stanu pierwotnego – zgodnie z regulaminem hotelowym. 
* Minibar oraz wszystkie obciążenia na koncie pokoju - płatne indywidualnie. 

 
 
 
 
 



 

Atrakcje dostępne na terenie Obiektu (poza atrakcjami wliczonymi w cenę noclegu) – za dodatkową 
opłatą – prosimy o wcześniejszą rezerwację: 

 
* Zabiegi Grape Spa – aktualna oferta zabiegów znajduje się na naszej stronie internetowej: 

Grape SPA proponuje unikalne zabiegi opracowane z myślą o winoterapii. Cechą charakterystyczną 
zabiegów jest to, że bazują na specjalnie opracowanych procedurach z wykorzystaniem winogron                   

z winnicy Pałac Mierzęcin: 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację bezpośrednio w Recepcji Grape Spa lub  

pod nr telefonu +48 95 71 31 638 lub mailem: spa@palacmierzecin.pl  

 
 

 

 


