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Zintegruj swój zespół w 
niebanalnej scenerii

Sielska Integracja w 

Industrialnej Stodole

Zorganizuj slow event 

pod Warszawą
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Elegancki industrial
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Strefa barowa
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Strefa chillout
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Co nas wyróżnia

Ponad 500m2 przestrzeni wewnątrz, 5000 

m2 na zewnątrz oraz duża profesjonalna 

kuchnia, to ogrom możliwości, z których 

można uszyć na miarę każdy event. 

Dodatkowym atutem obiektu jest jego 

położenie. Dzieli nas 25km od centrum 

Warszawy, Stodoła Rasztów znajduje się 

niecałe 5 minut od zjazdu z trasy S8. 

Komfortowy i szybki dojazd, to zdecydowany 

plus dla uczestników każdego wydarzenia. 

Pikniki, koncerty, pokazy, przyjęcia firmowe 

oraz promocyjne, a także sesje zdjęciowe, 

imprezy okolicznościowe…jesteśmy 

miejscem doskonałym na każda okazję.



zStrefa business
Obiekt idealnie sprawdza się jako 

sala konferencyjno-szkoleniowa, 

wyposażona jest w rzutnik, 

mikrofon oraz nagłośnienie.

Podczas szkolenia można 

skorzystać z bufetów przekąsek 

oraz zasiąść do uroczystej kolacji 

wzbogaconej o imprezę 

tematyczną, taneczną lub występy 

sprawdzonych artystów.

Stodoła Rasztów jest na dyle 

duża, że możemy zaproponować 

atrakcje dla gości zarówno w 

formie indoorowej jak i 

outdoorowej w formie gier 

teambulidingowch a nawet pikniku
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Zupa serwowana (jedna pozycja do wyboru)

II danie serwowane (jedna pozycja do wyboru)

BBQ serwowane bufetowo do 2h

4 przystawki zimne

3 rodzaje ciast

napoje ciepłe i zimne

Konspekt menu w cenie 180 zł netto/os 

(rezerwacja do 6h)
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Open bar do 6h w cenie 120zł netto/os

▪ Whisky ballantines

▪ Wódka wyborowa

▪ Wino

▪ Prossecco

▪ Piwo butelkowe 

żywiec/tyskie/desperados/somersby/bezalkoholowe
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W cenie usługi 
zapewniamy DJ’a
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Imprezy tematyczne

Warsztaty 

Teleturnieje

Teambuilding

Istnieje możliwość 
zamówienia 
atrakcji
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Organizujemy szkolenia i konferencje
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Posiadamy także zaplecze atrakcji 
outdoorowych

▪ Scenariuszowe gry terenowe

▪ Udział w średniowiecznej 

bitwie 

▪ 4x4 przeprawa quadowa

▪ Archery tag

▪ Paintball

▪ i wiele innych
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show
pokazy

koncerty

Baza naszych atrakcji opiewa również w



z

Zrób swojej firmie prezent i wybierz
slow event

Skontaktuj się z nami

Biuro 

Tel. +48 665 884 016

E-mail. kontakt@stodolarasztow.pl

Adres. Ul Norwida 6 05-205 

Klembów

www.stodolarasztow.pl

Uszyjemy Twoje przyjęcie na miarę

mailto:kontakt@stodolarasztow.pl
http://www.stodolarasztow.pl/

