
          DWOREK PANDEROSA 
            poczuj się wyjątkowym gościem    

                                 www.panderosa.pl 
 

 

 

                                       PANDEROSA zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą kuchnię  
                                       w województwie mazowieckim i uhonorowana została tytułem  
                                       Kucharz Polski 2007 

 
ul. Garwolińska 53, 08-110 Siedlce, tel.: 25 643 54 09, kom. 604 089 315,  795 491 515 lub 606 394 841  
dworek@panderosa.pl 

 

 

 

 

 

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do 

Dworku Panderosa. 

Miejsca, w którym każde spotkanie firmowe  

zyska niepowtarzalny charakter. 
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OAZA SPOKOJU W SERCU MIASTA 

Naszym niekwestionowanym atutem jest lokalizacja. Dworek otulony jest 

pięknym ogrodem dzięki czemu stanowi swoistą oazę ciszy i spokoju w środku 

miasta.  

SPRZYJAJĄCA ATMOSFERA DO PRACY I INTEGRACJI  

Ustronność miejsca oraz komfortowe warunki oferowanych przez Dworek  

pomieszczeń sprawiają, że jest to idealne miejsce do pracy i integracji.  
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W Panderosie organizujemy: 

 spotkania biznesowe 

 konferencje 

 szkolenia  

 spotkania integracyjne  

 pikniki firmowe.  

KLIMATYCZNE POMIESZCZENIA 

Dworek Panderosa oferuje miejsca dla 100 osób wewnątrz oraz 800 w plene-

rze.  Do dyspozycji Gości pozostawiamy trzy sale i piękny ogród. Wszystkie 

pomieszczenia są klimatyzowane, z bezpłatnym dostępem do sieci Wi-Fi. Na 

potrzeby szkoleń i konferencji zapewniamy sprzęt techniczny i multimedialny.  
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PARK LINOWY 

Z myślą o potrzebach Gości przygotowaliśmy nowoczesny park linowy. Zaba-

wa na świeżym powietrzu to doskonały pomysł na integrację pracowników 

podczas pikników firmowych. To również niebagatelny sposób na zakończe-

nie trudnego szkolenia czy konferencji.  

WYJĄTKOWA KUCHNIA  

Z ust wielu Gości słyszeliśmy opinię, że Panderosa to jedno z najpiękniejszych  

i najbardziej oryginalnych miejsc na kulinarnej mapie Polski. Zapraszamy do 

zweryfikowania tej opinii. Liczymy, że raz posmakowane potrawy nie pozwolą 

o sobie zapomnieć i sprawią, że Dworek Panderosa stanie się miejscem, do 

którego będziecie Państwo chętnie powracać.  

 

 

 

 

 

 

  

 



          DWOREK PANDEROSA 
            poczuj się wyjątkowym gościem    

                                 www.panderosa.pl 
 

 

 

                                       PANDEROSA zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą kuchnię  
                                       w województwie mazowieckim i uhonorowana została tytułem  
                                       Kucharz Polski 2007 

 
ul. Garwolińska 53, 08-110 Siedlce, tel.: 25 643 54 09, kom. 604 089 315,  795 491 515 lub 606 394 841  
dworek@panderosa.pl 

 

W OFERCIE  

 Wynajem sali szkoleniowej/konferencyjnej z wyposażeniem technicz-

nym i multimedialnym (rzutnik, laptop, Internet), bez cateringu – 450 zł. 

 

 Wynajem sali szkoleniowej/konferencyjnej z wyposażeniem technicz-

nym i multimedialnym (rzutnik, laptop, Internet), z cateringiem – w cenie  

cateringu. 

 

 Catering w Dworku Panderosa – koszt imprezy ustalany indywidualnie 

na podstawie oczekiwań klienta i w oparciu o Kartę Dań Dworku Pan-

derosa. 

 

 Catering w siedzibie firmy – koszt usługi ustalany indywidualnie na pod-

stawie oczekiwań klienta i w oparciu o Kartę Dań Dworku Panderosa. 

 

 Piknik firmowy – koszt imprezy ustalany indywidualnie na podstawie 

oczekiwań klienta, w oparciu o Kartę Dań Dworku Panderosa.  

 

 Park linowy, przejście wybraną trasą – 25 zł/osoba (oferta cenowa do-

tyczy grup minimum 25-osobowych). 

 

Serdecznie zapraszamy! 


