
DWÓR MYSTKOWO 

HOTEL Z WŁASNĄ HISTORIĄ I TRADYCJAMI 
tylko 68  km od Warszawy 



Idealne miejsce na organizację 

konferencji, szkoleń, imprez 

integracyjnych oraz 

wypoczynek z rodziną 



Hotel*** 

Dwór Mystkowo 

Gwarantuje: 

 Bezcenną i ciekawą historię 
Dworu 

 Niezapomniany klimat 
otaczającej przyrody 

 Bogatą ofertę szkoleniowo 
-konferencyjną 

 Znakomitą kuchnię 
dworską 

 Szeroki zzakres zajęć 
integracyjno-sportowych 

 Pobyty grupowe dla dzieci  

 

 



POŁOŻENIE DWORU 
 

  

 68 km od Warszawy, tylko 50 min jazdy             
trasą E7, kierunek Gdańsk 

 Obiekt zlokalizowany na 10 ha obszarze   

 Trzy obiekty historyczne 

 Zarybione stawy, liczne ścieżki i aleje 
spacerowe 

 Sielskie klimaty w samym sercu Mazowsza 

Położenie wśród łąk oraz zieleni drzew                

i krzewów 
 



OPIS OBIEKTU 

 Historyczny wygląd dworu, bogata architektura hotelu 

 Ciekawy teren i piękny park, ogród i stawy, rozległa przestrzeń  

 31 pokoi , w tym 3 apartamenty   

 - 70 miejsc noclegowych 

 W tym cztery  stylowe pokoje w odrestaurowanym dworze  

  

 

 

 

 

 

 



      OPIS OBIEKTU - POKOJE 
 WYPOSAŻENIE POKOI : 

 TV/SAT 

 Telefon 

 Wi-Fi 

 Łazienka z prysznicem 

 Rręczniki 

 Suszarka do włosów 

 

 

 



OPIS OBIEKTU – SALE KONFERENCYJNE 
 Obiekt dysponuje czterema w pełni wyposażonymi salami 

konferencyjnymi, w tym: 

-  dwoma gabinetami we wnętrzach odrestaurowanego Dworu 

 który był rodzinnym domem Pierwszego Starosty Gdyni                             

 ( Władysław Staniszewski – Gdynia 1926r) 



OPIS OBIEKTU 

GASTRONOMIA 

 Do dyspozycji Państwa 
oddajemy przestronną 
restaurację w Sali 
Kolumnowej oraz stylowo 
urządzoną Salę Rycerską 

 Serwujemy specjały kuchni 
staropolskiej i myśliwskiej 

 Nasze potrawy zachwycają 
nie tylko samakiem,                
ale i wyglądem 

 Wędzimy mięsa, wędliny, 
ryby według najstarszych 
recepetur 

 

 



DEGUSTACJA WIN, WHISKY, 

MIODÓW 
 Na Państwa życzenie 

organizujemy 

profesjonalne spotkania    

i pokazy sommelierskie 

połączone z degustacją 

trunków, które są 

doskonałym 

uzupełnieniem 

wyjazdów szkoleniowych 

czy integracyjnych 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 



WARSZTATY KULINARNE  

o tytuł MASTER CHEFA DWORU 

 Czas integracji, wspaniałej 

zabawy, a dla niektórych 

odkrycie w sobie talentu 

kulinarnego 

 Tematyka zajęć ustalana 

indywidualnie                                    

z organizatorem 

 Kuchnia staropolska, fusion, 

molekularna, sushi, potrawy 

grillowe i desery 



PIECZONY DZIK NA RUSZCIE 

LUB PROSIĘ Z PIECA 

 Atrakcja, która ożywi 

każdą kolację i 

firmowy wieczór 

 Świeży dzik lub świnia 

pieczoey na ruszcie, 

zapach unoszący się w 

powietrzu i ciepło 

płonącego ogniska 

sprawią, że 

przeniesiecie się 

Państwo w atmosferę 

dworskiego klimatu 

 



POKAZY RYCERSKIE, 

BARMAŃSKIE ORAZ WIECZORY 

MUZYCZNE Z DJ-em 

 Pokaz zapierający dech 

w piersiach, prowadzony 

przez profesjonalną kadrę 

zapewni mnóstwo 

zabawy 

 Sprawi, że to wydarzenie i 

miejsce na długo zostanie 

w Państwa pamięci. 

 



 

 

Przejażdżki bryczkami 

Nauka jazdy na koniu 

Nauka jazdy na kucykach dla dzieci 

Przygoda z końmi 
Pobyty grupowe dla dzieci 



STANDARDOWY CENNIK 
(rabaty dla zorganizowanych grup)  

POKOJE 
TYP POKOJU CENA ( zł) 

brutto za 1 dobę 

CENA 

ZAWIERA 

Dwór Mystkowo  pokój 1-osobowy z łóżkiem 
pojedynczym 

245  

Śniadanie w 

formie bufetu 

 

Monitorowany 

parking 

 

Bezpłatny 

dostęp do 

sieci WiFi 

Dwór Mystkowo  pokój 1-osobowy z łóżkiem 
małżeńskim 

270 

Hotel Grzymki  pokój  1- osobowy 210 

Hotel Grzymki  pokój  2- osobowy 240 

Hotel Grzymki  pokój  3- osobowy 360 

Hotel Grzymki  pokój  4- osobowy 440 

Hotel Grzymki  apartament dwuosobowy VIP 380 

Dostawka 95 



 

 

 SPORT I 

 INTEGRACJA 

 

 

 
 



GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 

 W celu zintegrowania zespołu 

pracującego lub poznania 

zdolności liderskich w grupie 

mamy wiele pomysłów gier            

i zabaw logistycznych. 

 Każda z gier porusza sferę 

kreatywnego myślenia, 

zdolności wyjścia poza 

schemat, a także 

umiejętności rozporządzania 

zadaniami w grupie. 

 



AKTYWNOŚCI SPORTOWE 

 spływy kajakowe 

 gry i zabawy sportowe 

 biegi, marsze na łonie natury 

 nordic walking 

 zajęcia cross fit 

 trening funkcjonalny 

 zajęcia fitness, mental body, zumba 

 wycieczki rowerowe  

 foto orientacja 

 strzelectwo, łucznictwo 

 

 

 

 

 



SPŁYWY KAJAKOWE I  
PIKNIKI NAD RZEKĄ wkrą 

 Niezwykłe położenie 

dworu pozwala odwiedzić 

malownicze  zakątki 
spływając po rzece Wkrze 

 Trasy spływów 

dopasowane do 

umiejętności i 
doświadczenia 

uczestników 

 Możliwość zorganizowania 

na dowolnym odcinku 

spływu pikniku  z 

pieczeniem kiełbasek i 

smakowitym jadłem 

staropolskim 



BIEGI, MARSZE I WYCIECZKI 

ROWEROWE NA ŁONIE NATURY 

 W malowniczej okolicy dworku można 

biegać,  

     jeździć rowerem lub maszerować . 

 Wytyczone i oznakowane trasy 

pozwolą bez problemów pokonać 

dowolnie wybraną trasę 

 Dla chcących poczuć nutkę 

rywalizacji specjalnie przygotowana 

foto orientacja rowerowa  



FOTO ORIENTACJA 

piesza, rowerowa, kajakowa 
 

 Polega na pokonaniu trasy w jak 

najkrótszym czasie. Każdy zawodnik 

musi zaliczyć punkty kontrolne 

zaznaczone na mapie, które 

potwierdzą jego obecność 

 Foto orientacja to wspaniała 

zabawa, aktywna forma 

wypoczynku ale również świetna 

okazja ruchu na świeżym powietrzu 



STRZELECTWO, ŁUCZNICTWO 

STRZELECTWO 

Współzawodnictwo w 
strzelaniu ze sportowej 

broni palnej albo 
pneumatycznej 
do tarczy lub celów 
ruchomych 

ŁUCZNICTWO 

Świetna zabawa, ale 
również niezwykła 
umiejętność 
posługiwania się łukiem 
i trafiania do tarczy 

 

 

 



ZAJĘCIA GRUPOWE 

CROSS FIT 

Trening, wykonywany na wysokiej 

intensywności z wykorzystaniem 

ruchów funkcjonalnych. 

Cross Fit rozwija ogólną sprawność 

ruchową wykorzystując wzorce 

ruchowe spotykane na co 

dzień. 

 

 

 

TRENING FUNKCJONALNY 

Podstawowymi założeniami tego 

rodzaju zajęć jest 

funkcjonalność ruchu, jego 

wielopłaszczyznowość oraz 

wielostawowość.  

Trening funkcjonalny harmonijnie 

wzmacnia mięśnie całego 

ciała 



ZAJĘCIA FITNESS 

 Do prowadzonych zajęć  
można zaliczyć formy typu: 
mental body, kształtująco -
rzeźbiące, taneczne lub 
choreograficzne 

 Możliwość zorganizowania 
zajęć odrębnych dla grupy 
żeńskiej i męskiej. 

 

MENTAL BODY typu: 

 PILATES 

System ćwiczeń prozdrowotnych            
J. Pilatesa o wielopłaszczyznowym 
oddziaływaniu na ciało, łączące 
świadomy ruch z kontrolowanym 
oddechem. 

 BODY BALANCE 

Doskonała mieszanka jogi, tai chi i 
pilatesu, która zapewnia 
koncentrację i spokój. 

TANECZNE typu: 

 ZUMBA 

To inspirowana latynoskimi rytmami fuzja 
tańca i aerobiku. 

 

 



GRY I ZABAWY 

SPORTOWE 

Na przestronnym terenie 
organizujemy: 

 sztafety sportowe                             
(biegi, skoki w dal, skoki 
przez przeszkody itd.) 

 mini olimpiady sportowe                
(część dyscyplin 
zaczerpniętych z igrzysk 
w mniejszym wymiarze) 

 podchody, wyścigi 
rzędów, piłka parzy, gra 
w zbijanego  i inne 
zabawy 



ATRAKCJE 

DODATKOWE 
 Integracja, motywacja,               

a także dobra zabawa.                 
W tym celu oferujemy 
niecodzienne atrakcje: 

 ZORBING 

 QUADY 

 ASTROTRAINING 

 SEGWAYE 

 POWERISER  

 PAINTBALL 

 

 

ZORBING 

Zabawa w staczanie się w 
dmuchanej kuli. 

ASTROTRAINING 

Szalone obroty  w symulatorze 
przeciążeń lotniczych. 

SEGWAYE 

Jazda oryginalnym dwukołowym 
segwayem. 

POWERISER 

Skaczące szczudła dzięki którym 
skaczesz bardzo wysoko i szybko 

biegasz 

PAINTBALL 

Gra zespołowa polegająca na 
pozorowanej walce przy użyciu 
urządzeń działających jak bron 

pneumatyczna. 



Kurs Tańca w Dworze Mystkowo 

Dla dzieci               

i dorosłych 

(narzeczonych, 

małżeństw, 

osób solo oraz 

pierwszy 

taniec) 



KONTAKT 
Hotel *** Dwór Mystkowo 

Mystkowo 22 

09-130 Baboszewo, powiat płoński 

www.dwormystkowo.pl 
Tel.: 795 577 738 

rezerwacja@dwormystkowo.pl 

recepcja@dwormystkowo.pl 

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU: 

manager@dwormystkowo.pl 

Tel.: 734 421 366 
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MAPA DOJAZDU 


