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DLACZEGO
MY?

MEMPHIS SOLUTIONS
Dobre Miejsce to obiekt dla osób, które cenią sobie spokój
i dobrą atmosferę. Dom położony jest na terenie Lasu
Bielańskiego w bardzo bliskim sąsiedztwie Wisły i dlatego
często określany jest cichą enklawą Warszawy.
Infrastruktura budynku pozwala na zorganizowanie kilku
wydarzeń o różnym charakterze, jednocześnie. Wygodny
wynajem zarówno dla dużych grup jak i tych bardziej
kameralnych. Ponadto kompleks dysponuje własną bazą
noclegową dzięki czemu łatwiej jest zorganizować
wydarzenia kilkudniowe.

NASZA
PROPOZYCJA

2021

sala widowiskowa dla 300 osób
sala telewizyjna
sala sportowa
sale restauracyjne
sala konferencyjna dla 150 osób
7 sal szkoleniowo - konferencyjnych
200 miejsc noclegowych w pokojach 1-,2-,3-,4- i
wieloosobowych
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AULA IM. BŁ. KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKI
Zapewnia kompletną infrastrukturę potrzebną do zorganizowania: konferencji
naukowej, uroczystej gali, kongresu, szkolenia, benefisu, jubileuszu, pokazu
kinowego, koncertu, kabaretu, teatru, czy innego podobnego wydarzenia.
Dzięki profesjonalnie wyposażonej scenie i widowni na 300 osób (z możliwością
szybkiego powiększenia) zapewniamy wysoki poziom obsługi wydarzeń. Mamy
wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń własnych jak i
zewnętrznych.
Odbywały się u nas także wydarzenia transmitowane on-line, nagrania programów
telewizyjnych czy też spotkania autorskie.

ATUTY
Szybkie Wi-Fi (symetryczny transfer)
Klimatyzacja
Ekran
Projektor mulimedialny
System nagłośnieniowy
Oświetlenie sceniczne
Zestaw konferencyjny

Układ kinowy
300 miejsc siedzących
276 m2 powierzchni
widowni + 55 m2 sceny
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SALA ŚW. JÓZEFA
Przestronna sala konferencyjna z dostępem do światła dziennego. Dzięki
profesjonalnemu wyposażeniu sala stanowi doskonałą bazę dla konferencji,
sympozjów, warsztatów itp. Sale można łatwo przearanżować; stół prezydialny oraz
mównica są mobilne. W sali zainstalowane jest nagłośnienie konferencyjne.

ATUTY
Ekran elektrycznie wysuwany
Mównica i stół prezydialny
Projektor kompaktowy z wejściem HDMI/VGA
Nagłośnienie konferencyjne; mikrofony
pulpitowe i bezprzewodowy, wejście dźwięku
oraz zapis (RCA stereo/mini jack stereo)
Wentylacja mechaniczna

Układ teatralny
150 miejsc siedzących
140 m2 powierzchni
Łącze internetowe
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SALA ŚW. JANA
Sala konferencyjno-szkoleniowa stanowi dogodne miejsce do przeprowadzania
szkoleń, wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń. Utrzymana w spokojnej kolorystyce,
pozwala na skupienie się i pracę w sprzyjających warunkach. Wyposażona jest
flipcharty oraz dostęp do Wi-Fi.
Dobrze sprawdza się dla małych i średnich grup. Zlokalizowana jest w zacisznym
miejscu, dzięki czemu jest odpowiednia na spotkania wymagające skupienia, ciszy i
spokoju. Posiada duże panoramiczne okna, które zapewniają naturalne oświetlenie
słoneczne, można je jednak zasłonić korzystając z wertikali.

ATUTY
Wi-Fi
Układ szkolny
Widna
Naturalne oświetlenie

Flipcharty
30 miejsc siedzących
32 m2
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SALA ŚW. JADWIGI
Sala - studio stworzona z połączenia 2 pomieszczeń, przytulna i ciekawie
zaaranżowana.
W głębi znajduje się mała sala szkoleniowa ze stołami ustawionymi w podkowę,
oferująca miejsce dla 25 osób, w pierwszym zaś pomieszczeniu znajduje się 6
stolików oferujących miejsce dla 2-4 osób każdy przy których można spożyć posiłek
lub odbyć indywidualną rozmowę. Przytulny klimat pomieszczenia buduje delikatne
oświetlenie zza kotar okalających wszystkie ściany.
Z powodzeniem odbywały się w niej m. in. kursy przedmałżeńskie i warsztaty rozwoju
relacji małżeńskich.

ATUTY
Wentylacja mechaniczna
2 połączone pomieszczenia
Łącznie 49 miejsc siedzących
Przytulny wystrój
Oświetlenie jarzeniowe
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SALA TELEWIZYJNA
Sala TV to niewielka sala konferencyjna z miejscami dla 48 osób. Jej atutem jest
całkowite zaciemnienie, niebanalny desing i profesjonalne nagłośnienie (2 kolumny
aktywne o mocy 300W). W sali na stałe zainstalowano kompaktowy projektor, który
wyświetla obraz na ścianie za stołem prezydialnym. Sala doskonale nadaje się do
zorganizowania spotkań, gdzie ważna jest kameralna atmosfera, z powodzeniem
odbywały się w niej warsztaty fotograficzne dla grupy 15-40 osób czy inne
szkolenia. Dzięki dobrej jakości obrazu i dźwięku oraz całkowitym zaciemnieniu,
można w niej wygodnie obejrzeć film, program telewizyjny (posiada dostęp anteny);
jak również zorganizować pokaz slajdów czy zdjęć.

ATUTY
Instalacyjny projektor kompaktowy
Aktywne nagłośnienie o wysokiej skuteczności
Oświetlenie strefowe
48 miejsc siedzących
Układ kinowy
Ciekawy wystrój
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SALA RESTAURACYJNA CZARNA
Jadalnia stanowi idealne zaplecze dla wydarzeń organizowanych w salach:
- św. Józefa, Telewizyjnej, św. Jadwigi oraz 10.
Jest położona na poziomie -1, tuż obok windy i bezpośrednio z niej przechodzi się
do ww. sal konferencyjnych. Zazwyczaj organizowane są tu przerwy kawowe,
obiady ale także wieczory taneczne czy zorganizowane randki.
Współpracujemy z firmą Kaprys Kucharza, która gwarantuje obsługę cateringową
wydarzeń organizowanych w naszym obiekcie.

ATUTY
Industrialny design
Sala przejsciowa, bezpośrednie połączenie z Salą św. Józefa, Salą św. Jadwigi,
Salą telewizyjną
90 miejsc siedzących
15 eleganckich stołów z blatami z ciemnego hartowanego szkła
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SALA RESTAURACYJNA CZERWONA
Przestronna (220 mkw), elegancka sala bankietowa. Szyku dodają jej czerwone
krzesła oraz ściany i sufity wyłożone prawdziwym drewnem. Doskonała do
organizacji przyjęcia weselnego, obiadu doktorskiego, konsolacji czy innego
spotkania połączonego z uroczystym posiłkiem.
Współpracujemy z firmą Kaprys Kucharza, która gwarantuje obsługę cateringową
wydarzeń organizowanych w naszym obiekcie.

ATUTY
Klimatyzacja
Nagłośnienie i mikrofon bezprzewodowy
144 miejsca przy 24 stołach 8-osobowych
Możliwość zmiany ustawienia stołów, np w podkowę.
Możliwość połączenia z salą niebieską (powiększenie do ponad 300 mkw oraz 264
miejsc)
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SALA RESTAURACYJNA NIEBIESKA
Mniejsza z sal bankietowych, oddzielona od sali czerwonej szczelnym szklanym
przepierzeniem. Tworzy wrażenie kameralnej i przytulnej, choć mieści 9 stołów 8osobowych. Istnieje możliwość połączenia jej z salą czerwoną - wówczas może
stanowić oddzieloną przestrzeń do tańca lub dodatkowe miejsca siedzące. Na co
dzień stanowi główną jadalnię Domu Rekolekcyjnego.
Współpracujemy z firmą Kaprys Kucharza, która gwarantuje obsługę cateringową
wydarzeń organizowanych w naszym obiekcie.

ATUTY
Klimatyzacja
Wygodne, eleganckie krzesła
Solidne dębowe stoły
Możliwość połączenia z salą czerwoną (powiększenie do ponad 300 mkw oraz
264 miejsc)
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SALA SPORTOWA
Duża, uniwersalna sala sportowa o powierzchni ponad 500 m2. Umożliwia
organizację wydarzeń sportowych, meczów, treningów oraz rekreacji. Sala jest
oświetlona i wentylowana, posiada zaplecze w postaci 2 przestronnych przebieralni
z łazienkami.

ATUTY
512 m2 powierzchni
Dwie szatnie
Natryski
Oznaczenia do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę halową, badmintona, tenisa
ziemnego, tenisa stołowego, piłkę ręczną
Wentylacja wyciągowa
Klimatyzacja

2021

DOBREMIEJSCE.EU

SALA SZKOLENIOWO KONFERENCYJNA - "10"
Sala 10 stanowi zaplecze dla Sali św. Józefa, jest kameralną salką szkoleniową z
miejscem dla kilkunastu osób, idealnie nadaje się do zorganizowania zaplecza
technicznego dla większych wydarzeń odbywających się w Sali św. Józefa. Z
powodzeniem można ją również potraktować jako samodzielne, eleganckie miejsce
obrad dla węższego grona uczestników.

ATUTY
Oświetlenie jarzeniowe
10 miejsc siedzących
Układ podkowy
20 m2 powierzchni
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SALA SZKOLENIOWO KONFERENCYJNA - "15"
Klasyczna sala wykładowa - lekcyjna. Sprawdzi się jako miejsce organizacji
szkolenia, prezentacji czy warsztatów.

ATUTY
Instalacyjny projektor kompaktowy
Tablica ścieralna trójskrzydłowa
Nagłośnienie konferencyjne
Oświetlenie jarzeniowe
48 miejsc siedzących
Układ szkolny
56 m2 powerzchni
Pianino
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SALA SZKOLENIOWO KONFERENCYJNA - "16"
Mała sala lekcyjna - muzyczna. Tablica ścieralna z pięciolinią ułatwi zapis nut, a do
dyspozycji wynajmującego są organy piszczałkowe.

ATUTY
Instalacyjny projektor kompaktowy
Tablica ścieralna z pięciolinią
Oświetlenie jarzeniowe
Nagłośnienie
22 miejsca siedzące
Układ szkolny
30 m2 powierzchni
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SALA SZKOLENIOWO KONFERENCYJNA - "18"
Klasyczna, duża sala wykładowa - lekcyjna. Sprawdzi się jako miejsce organizacji
szkolenia, prezentacji czy warsztatów. Biurko dla prowadzącego zajęcia
umieszczono na podeście, dzięki czemu widoczność jest lepsza niż w przypadku
zwyczajnego płaskiego układu.

ATUTY
Instalacyjny projektor kompaktowy
Tablica ścieralna trójskrzydłowa
Nagłośnienie
Oświelenie jarzeniowe
66 miejsc siedzących
Układ szkolny
55 m2 powierzchni
Fortepian
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SALA SZKOLENIOWO KONFERENCYJNA - "19"
Klasyczna, duża sala wykładowa - lekcyjna. Sprawdzi się jako miejsce organizacji
szkolenia, prezentacji czy warsztatów. Podłoga wyłożona wykładziną poprawia
akustykę i stanowi estetyczne wykończenie.

ATUTY
WiFi szyfrowane
Instalacyjny projektor kompaktowy
Tablica ścieralna trójskrzydłowa
Nagłośnienie
Oświelenie jarzeniowe
52 miejsca siedzące
Układ szkolny
55 m2 powierzchni
Pianino
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KAPLICA DOMU
REKOLEKCYJNEGO
Dobre Miejsce posiada całodobowo otwartą kaplicę. Jest to jedno z najbardziej
ustronnych pomieszczeń na terenie obiektu, gdzie można znaleźć chwilę
wytchnienia i oddać się rozważaniom - pobyć sam na sam ze sobą i z Panem
Bogiem. Kaplica urządzona jest skromnie, ale dzięki subtelnemu, przemyślanemu
wystrojowi zachwyca swoim pięknem. Stanowi dogodną przestrzeń do organizacji
Mszy św., modlitw, wieczorów uwielbienia czy nauk rekolekcyjnych nawet dla
bardzo dużych zorganizowanych grup.

ATUTY
150 Miejsc siedzących
Organy piszczałkowe
Chór z przyłączem siłowym 400V
Droga krzyżowa - odwzorowanie wypisanych przez Prymasa Wyszyńskiego stacji
drogi krzyżowej w Rywałdzie, w celi internowania.
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BAZA NOCLEGOWA
Dobre Miejsce dysponuje szeroką bazą noclegową dla 200 osób w pokojach 1, 2, 3,
4 i wieloosobowych. Dzięki temu z powodzeniem odbywają się tu wydarzenia
wymagające zakwaterowania gości.
W holu głównym Domu Rekolekcyjnego - "Galerii Krużganek" - przybywających gości
witają wystawy. Ekspozycje z dziedziny sztuki sakralnej, historii Polski czy też
edukacyjne są zmieniane mniej więcej raz w miesiącu.

ATUTY
Atrakcyjne ceny noclegów
Usytuowanie obiektu na terenie rezerwatu Natura 2000
10 km do centrum Warszawy
Wszystkie pokoje wyposażone są we własną łazienkę.
Dostępne są pokoje o podwyższonym standardzie, dla gości specjalnych (2).
Dostępne pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (2).
Możliwość wykonania zbiorczej rezerwacji dla całej grupy lub też samodzielnego
wyboru pokoi przez gości za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego na stronie:
www.dobremiejsce.eu
Możliwość skorzystania z dodatkowej usługi całodziennego wyżywienia
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Cennik*
SALA

POWIERZCHNIA

CENA NETTO ZA
GODZINĘ

Aula bł. ks. Jerzego

276 m2 + 55 m2

150-250 zł

Popiełuszki

(widownia + scena)

Sala św. Józefa

140 m2

150 zł

Sala św. Jana

48 m2

50 zł

Sala św. Jadwigi

87 m2

50 zł

Sala telewizyjna

55 m2

75 zł

Sala czarna

203 m2

150 zł

Sala czerwona

220 m2

200 zł

Sala niebieska

88 m2

100 zł

Sala sportowa

512 m2

120 zł

Sala "10"

20 m2

30 zł

Sala "15"

56 m2

50 zł

Sala "16"

30 m2

40 zł

Sala "18"

55 m2

50 zł

Sala "19"

55 m2

50 zł

**

* - w przypadkach niestandardowych zastrzegamy sobie prawo do ustalenia ceny w drodze negocjacji
** - cena zależna od stopnia wykorzystania infrastruktury sali

DOBRE MIEJSCE DEWAJTIS SP. Z O.O.
UL. DEWAJTIS 3
01-815 WARSZAWA
NIP: 1182186926

Rezerwacje sal i noclegów
dla grup:
biuro@dobremiejsce.eu
Rezerwacja noclegów
indywidualnych w zakładce
rezerwacje na stronie
www.dobremiejsce.eu
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