Dwór w Radoniach to esencja polskiej kultury i tradycji
w najlepszym wydaniu. Elegancja, oryginalność, kameralność –
tymi słowami można opisać miejsce, którego nie znajdziemy w
popularnych zestawieniach i przewodnikach.

To przestrzeń, której
nie można wynająć,
a jedynie zostać do
niej zaproszonym.

Dla osób poszukujących nieoczywistych i autentycznych
lokalizacji z najwyższej jakości ofertą kulinarną oraz kulturalną. Dzięki współpracy z najwybitniejszymi szefami
kuchni z całej Polski, artystami, muzykami – zaaranżowanie spotkania nawet dla najbardziej wymagającej grupy nie
będzie wyzwaniem.
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Jeden z niewielu pięknie odrestaurowanych
oryginalnych polskich dworów.

Pierwsze zapiski o Dworze w Radoniach pochodzą z końca XVIII wieku.
W połowie XIX wieku Piotr Folkierski
herbu Radwan postawił w Radoniach
pod Warszawą murowany, klasycystyczny
dwór zbudowany na planie prostokąta. W tym samym czasie wokół dworu
powstał piękny park krajobrazowy.
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Po wojnie Dwór w Radoniach podzielił
los wielu polskich dworów - został znacjonalizowany i uległ zniszczeniu. W 2010
roku, po dziewięciu latach intensywnej
rekonstrukcji Dwór powrócił do swej
dawnej świetności. Nowi właściciele zdecydowali, że będą dzielić się jego pięknem
i udostępniają go na wyjątkowe okazje.

E: DWOR @RADONIEDWOR . PL

|

2

Dwór w Radoniach - Przestrzeń

Największym atutem Dworu jest niezwykła atmosfera intymności i elegancji, odczuwalna w każdym detalu tego
wyjątkowego miejsca. Obecni właściciele dołożyli starań,
by odtworzyć nie tylko architekturę, ale także klimat dawnego dworu. Z wielką pieczołowitością i dużym poczuciem
smaku wyposażyli zjawiskowe wnętrza w stylowe meble
i dekoracje.

Elegancja,
odczuwalna
w każdym detalu.

Jadalnia
Obszerna jadalnia z
oknami wychodzącymi
na ogród i staw to
idealne miejsce na
elegancki zasiadany
obiad czy kolację dla
dwudziestu gości.
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Salon
Elegancki salon to
świetna przestrzeń na
spędzenie czasu przed
i po posiłku.

Biblioteka
Przestrzeń na
kuluarowe rozmowy
i odpoczynek przy
lampce koniaku.
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Sala
z Fortepianem
W przestrzeni
pomiędzy jadalnią
a biblioteką znajduje
się piękne foyer
z fortepianem
i wyjściem do ogrodu.

Kuchnia
Obszerna
kuchnia, świetnie
skomunikowana
z jadalnią pozwala
na przygotowanie
wykwintnych posiłków.
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Park
Zabytkowy
naturalistyczny
ogród łączący układy
krajobrazowe
i geometryczne,
niezmieniony w swoim
kształcie od połowy
XIX wieku pozwala
na przeniesienie
w miesiącach letnich
spotkań z wnętrza
Dworu w przepiękny
plener.
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Dwór w Radoniach - Oferta

Kulinaria

Dwór w Radoniach to przestrzeń gdzie na Państwa życzenie
zorganizujemy kolację tematyczną z najlepszymi szefami kuchni
połączoną z degustacją polskich win, nalewek czy wódek. Jesteśmy
przekonani, że oferując najlepsze kulinarne doświadczenie w tak
unikalnym miejscu, zaaranżowane przez Państwa spotkanie odróżni
się od innych i na długo zapadanie w pamięci.
Współpracujący z nami szefowie kuchni całość posiłków przygotowują na miejscu, serwując dania o standardzie michelinowskim.

Muzyka

Współpracujemy z międzynarodowym impresariatem muzycznym,
który reprezentuje wielu uznanych zagranicznych i polskich solistów
muzyki klasycznej. Na Państwa życzenie możemy przygotować unikalny program muzyczny, który uświetni spotkanie w Dworze w
Radoniach.
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Gospodarze z Radoń poświęcili wiele lat, aby przywrócić
dawny blask dworu i stworzyć dla siebie miejsce, będące
na co dzień ich domem rodzinnym.
Do swojego domu pragną zapraszać osoby, które docenią
historię miejsca i podzielają ich pasję do rzeczy pięknych
i oryginalnych.
Wszystkie wydarzenia organizowane we Dworze rozpatrywane są indywidualnie. Dyplomatyczne doświadczenie osób zarządzających Dworem daje gwarancję
pełnej dyskrecji i znajomości zasad protokołu.
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Lokalizacja

GRODZISK MAZ.
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DWÓR W RADONIACH
Ul. Widokowa 38-40
05-825 Radonie

min

Kontakt

Jeśli byliby Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowej
oferty na organizację spotkania w Dworze w Radoniach, prosimy
o kontakt na adres dwor@radoniedwor.pl oraz pod telefonem:
+48 601 489 87.
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