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Na północy Polski, w najpiękniej-
szej dzielnicy Gdyni znajduje się 
Pałac, gdzie fikcja literacka miesza 
się z rzeczywistością. To właśnie tam, 
po odkryciu świata smaków Białego 
Królika, po toaście wniesionym pod 
szalonym kapeluszem, można zatań-
czyć wytwornego kadryla i poczuć się 
jak w Krainie Czarów…

     To niemożliwe — Alicja.
Tylko jeśli w to uwierzysz — 
Kapelusznik. 
Lewis Carroll





quadrille

Mamy zaszczyt zaproponować Pań-
stwu organizację jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w życiu w tak 
niezwykłym miejscu, jakim jest buti-
kowy hotel Quadrille Conference 
& Spa. XVIII-wieczny pałac otocza 
malowniczy, zaciszny park, w którym 
nie na próżno szukać alejek, małej 
architektury, klimatycznego oświe-
tlenia, efektownej fontanny oraz sta-
wu. Zabytkowe wnętrza zostały pod-
dane gruntownej renowacji tak, by 
pogodzić tradycję z nowoczesnością 
i  stworzyć wyjątkowy design hotel 
z motywem przewodnim Alicji w Kra-
inie Czarów. 

Wykwintna kuchnia, profesjonal-
na obsługa oraz elegancki wystrój 
zapewnią niepowtarzalną i nieza-
pomnianą atmosferę w tym szcze-
gólnym dniu. Do Państwa dyspo-
zycji oddajemy gustowne wnętrza 
bankietowe idealne do organizacji 

przyjęć weselnych nawet do 110 osób. 
Malownicza sceneria zespołu parko-
wo-pałacowego perfekcyjnie nadaje 
się na organizację niezapomnianej 
ceremonii zaślubin oraz oryginal-
nych sesji zdjęciowych.

A wszystko to z dala od zgiełku 
aglomeracyjnego, choć tak blisko 
centrum Gdyni, Sopotu oraz jednej 
z najpiękniejszych bałtyckich plaż 
— w Orłowie. 

Więc siedziała dalej 
z zamkniętymi oczyma, na 
wpół przekonana, że znajduje 
się w Krainie Czarów. 
Lewis Carroll 



pałac i oficyna

Nasz obiekt to dwa sąsiadujące ze 
sobą budynki: Pałac i Oficyna połą-
czone niesamowitym podziemnym 
korytarzem. W pierwszym z nich 
mieści się 9 luksusowych aparta-
mentów oraz 3 pokoje jednoosobowe 
o pięciogwiazdkowym standardzie. 

Każdy z  nich urządzony jest 
w  odmiennym, niepowtarzalnym 
stylu, zainspirowanym licznymi 
podróżami właścicielek Pałacu. 
Wyjątkowa atmosfera tych wnętrz 
kojarzy się także z klimatem najwięk-
szych światowych dzieł literackich. 
I tak goście mają do wyboru takie 
apartamenty jak na przykład „Pani 
Bovary”, „Lolita”, „Anna Karenina” 
czy „Wielki Gatsby”. Sąsiednia Oficy-
na oferuje z kolei 21 nowoczesnych 
i bardzo komfortowych pokoi dwu-
osobowych. Każdy z nich jest klima-
tyzowany i wyposażony w najlepsze 
łóżko na świecie marki Hypnos.  

Wyobraźnia jest jedyną bronią 
w walce z rzeczywistością. 

Lewis Carroll 







biały królik

„Biały Królik” to miejsce, które 
poszerza horyzonty smaków, z założe-
nia magiczne i trochę szalone, mające 
zadziwiać i apelować do wszystkich 
zmysłów. Restaurację od samego 
początku tworzył nieprzeciętny Szef 
Kuchni, Marcin Popielarz, który 
doświadczenie zdobywał między 
innymi w londyńskim Social Eating 
House oraz norweskim Maaemo. 

W krótkim czasie prowadzona przez 
niego restauracja została doceniona 
przez przewodnik kulinarny Gault 
& Millau, plasujący ją w pierwszej 
dziesiątce w Polsce. Dziś Biały Królik 
to synonim kuchni kreatywnej, degu-
stacyjnej, bogatej w formy, zaskakują-
cej nietypowym łączeniem smaków, 
estetyką, wizualnością dań, spajającej 
tradycję z nowoczesnością, a także 
silnie osadzonej w propozycjach 
regionalnych oraz polskich. 

Podążaj za białym królikiem.
Lewis Carroll





menu weselne

Urozmaicone menu weselne stworzo-
ne przez Marcina Popielarza zachwyci 
Państwa gości i na długo pozostanie 
w ich pamięci, będzie też doskonałą 
oprawą tego dnia, podkreślając jego 
wyjątkowość. Gwarantujemy Państwu 
prawdziwą ucztę i dla oka, i dla pod-
niebienia. 

— Ale ja nie chciałabym mieć do czynienia 
z wariatami — rzekła Alicja. 
— O, na to nie ma już rady — odparł Kot. — 
Wszyscy mamy tutaj bzika. Ja mam bzika, ty 
masz bzika. 
— Skąd może pan wiedzieć, że ja mam bzika? 
— zapytała Alicja. 
— Musisz mieć. Inaczej nie przyszłabyś tutaj.    

Lewis Carroll 



urokliwa ceremonia 
zaślubin

Specjalnie dla tych, którym marzy się 
złożenie przysięgi małżeńskiej w nie-
codziennej scenerii, proponujemy 
ceremonię zaślubin w malowniczym 
parku otaczającym Pałac lub w naszej 
efektownej Sali Balowej. 

Zaślubiny czy też samo przyjęcie 
weselne w parku sprzyjają dosko-
nałej zabawie na świeżym powietrzu 
w zjawiskowej scenerii. Organizacja 
takiego przedsięwzięcia wymaga co 
prawda więcej zaangażowania, ale 
efekt z pewnością jest tego wart. 
Przyjęcia w plenerze to niezwykle 
magiczne i barwne wydarzenia, które 

stwarzają bardzo wiele możliwości 
aranżacyjnych.

Poza sezonem zapraszamy także do 
naszej czarownej Sali Balowej o wyso-
kim sklepieniu i urokliwym wnętrzu, 
które zaaranżujemy stosownie do 
Państwa potrzeb i ilości uczestników. 
Tu będą Państwo ślubować sobie przy 
oknie wychodzącym na zielony park, 
a toast wzniosą Państwo w zabytko-
wym foyer lub restauracji z widokiem 
na kolorowy ogród. 

Na świeżym powietrzu lub w eleganc-
kim zabytkowym wnętrzu - Państwa 
ślub może być naprawdę niezapo-
mniany! Oferujemy kompleksową 
obsługę ceremonii, która pozosta-
wi po sobie niezapomniane wspo-
mnienia. Nasz profesjonalny zespół 
dopilnuje wszystkich szczegółów tak, 
aby całość przebiegła harmonijnie, 
zgodnie z Państwa pragnieniami. 

Wszystko jest możliwe, trzeba 
tylko wiedzieć o sposobach.
Lewis Carroll







urzekający aperitif 
przy ogrodowej 
fontannie

Fantazyjny pałacowy ogród to ideal-
na przestrzeń na relaksujące przyję-
cie w gronie najbliższych. Możemy 
zaplanować je w przededniu wesela 
jako kameralną uroczystość dla naj-
bliższych lub jako doskonały sposób 
na integrację przyjezdnych gości. 
Inne rozwiązanie to powitalny rytuał 
w dniu ślubu, którym rozpoczniecie 
Państwo zabawę w gronie rodziny 
i przyjaciół, wśród dźwięków skrzy-
piec i wiolonczeli, w otoczeniu zieleni 
i kolorowej fontanny. To doskonały 
moment, by odetchnąć po emocjach 
związanych z samą uroczystością, 
a także czas na zapoznanie się gości.

 

— Byłam już z wielu ogrodach, ale nigdzie 
nie było kwiatów, które umiałyby mówić.

— Opuść rękę i przyłóż ją do ziemi — 
powiedziała Tygrysia Lilia.-Wówczas 
zrozumiesz, dlaczego tak się dzieje. Alicja 
uczyniła tak.

— Ziemia jest tu bardzo twarda —  
powiedziała.— Ale nie pojmuję, co jedno może 
mieć wspólnego z drugim.

— W większości ogrodów okopuje się grządki 
i ziemia jest miękka jak kołderka, więc kwiaty 
śpią pod nią nieustannie.”                   

Lewis Carroll 



subtelne poprawiny 
niezobowiązujący 
grill 

Zwyczaj hucznych poprawin, czy-
li zabawy organizowanej dzień po 
ślubie, wywodzi się z tradycji sta-
ropolskiej, kiedy to miały dowieść 
gościnności Pary Młodej. Dawniej 
były one zabawą do białego rana, 
dziś przybierają formę lunchu czy 
grilla w ogródku. Zgodnie z tradycją 
zapraszamy więc Państwa do „Białe-
go Królika” na wytworny lunch lub 
lekkie menu grillowe, które pozwo-
lą Państwu przedłużyć świąteczny 
nastrój tego pierwszego dnia na 
nowej drodze życia. Niech to będzie 
okazja do wspólnego przeżycia raz 
jeszcze całego wydarzenia, podziele-
nia się wrażeniami.    

— Jak długo trwa wieczność?
— Czasami tylko sekundę — 
odparł Królik.  
Lewis Carroll 







chwila dla urody

Quadrille SPA to jedyna strefa 
w naszym hotelu, gdzie nie czaruje-
my, to świat stworzony dla Alicji i jej 
towarzysza, jako kraina świadomych 
i indywidualnych wyborów oraz twar-
dych dowodów. Czasu nie oszukamy, 
ale możemy go dobrze wykorzystać 
dla wypracowania trwałych efektów, 
niezależnie, czy zależy Państwu na 
oczyszczeniu, odmłodzeniu, czy po 
prostu odpoczynku. Nasi terapeuci 
z przyjemnością opracują dla Państwa 
indywidualny plan zabiegów, abyście 
TEGO dnia poczuli się jak prawdziwa 
Królewska Para.

   

Alicja: Rozgrywa się tu ogromna partia 
szachów... wielka jak świat... Och, cóż to za 
zabawa! Jakbym chciała być jedna z tych 
figur! Mogłabym być nawet Pionkiem, gdyby 
tylko dano mi do nich dołączyć... chociaż 
oczywiście, najbardziej chciałabym być 
Królową.

Lewis Carroll 





Mój Boże, jakie wszystko jest dzisiaj dziwne. 
A wczoraj jeszcze żyło się zupełnie normalnie. 
Czy aby nocą nie zmieniono mnie w kogoś 
innego? Bo, prawdę mówiąc, czuję się jakoś 
inaczej. Ale jeśli nie jestem sobą, to w takim 
razie kim jestem?

Lewis Carroll

wieczór alicji 
kapelusznika

Nieodłączną częścią ślubów są wie-
czory panieńskie i kawalerskie sym-
bolizujące żegnanie się z dotychcza-
sową wolnością w gronie najbliższych 
przyjaciół. Dlaczego nie zaplanować 
takiego rytuału w naszym Pubie 
10/6, którego nazwa wywodzi się od 
Dnia Kapelusznika? Umiejscowio-
ny w pałacowych podziemiach, kli-
matyczny i awangardowy jak sama 
nazwapub gwarantuje świetną zaba-
wę przy wyszukanych trunkach. Na 
życzenie zorganizujemy dla Państwa 
dodatkowe aktywności oraz odpo-
wiedni do okazji poczęstunek. 



Mamy nadzieję, że nasza oferta 
zyska Państwa uznanie. Zdajemy 
sobie sprawę, iż wybór właściwego 
miejsca na świętowanie tego szcze-
gólnego dnia jest decyzją niezwykle 
ważną i trudno ją podjąć w oparciu 
o sam opis i fotografie. Dlatego też, 
jeżeli tylko znajdą Państwo chwilę, 
serdecznie zapraszamy na spacer po 
naszym parku, po którym, przy fili-
żance aromatycznej kawy czy herbaty, 
odpowiemy na wszystkie Państwa 
pytania i zaprezentujemy Pałac oraz 
jego wnętrza. Wierzymy , że nasza 
Kraina Czarów Państwa oczaruje, 
gdyż nasze motto zwiera się w sło-
wach Lewis’a Carroll’a:

Jeden z najgłębszych sekretów życia                                                         
polega na tym, że tylko to wszystko,
co robimy dla innych, jest tym,
co naprawdę warto robić.



kontakt

ul. Folwarczna 2, 81-547  
Gdynia, Poland 
tel.: +48 58 351 03 00 
recepcja@quadrille.pl

www.quadrille.pl




