
 

 
Hotel Batory*** 

ul. Stefana Batorego 9 

05-240 Tłuszcz 

tel. +48 29 757-24-26 

www.batoryhotel.pl 

poczta@batoryhotel.pl 

Dwór Franciszków 

Franciszków 70  

05-240 Tłuszcz 

tel. +48 29 757-24-26 

www.dworfranciszkow.pl 

frontdesk@dworfranciszkow.pl 

Dwór Franciszków to:    17  pokoi o wysokim standardzie 

                                          45  miejsc noclegowych 

                                           2  sale konferencyjno-bankietowe 

Lokalizacja:                     40 km od Warszawy 

                                        

DWÓR FRANCISZKÓW 
Franciszków /k. Tłuszcza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dwór Franciszków to zaciszne oraz urokliwe miejsce, usytuowane w okolicach Warszawy, 

zaledwie 40 km od jej Centrum. Łączy  w sobie komfort, funkcjonalność i miłą atmosferę, co 

pozwala w  pełni wypocząć po aktywnym dniu. Dwór otulony jest lasem przez co obiekt ten 

jest idealny do organizacji przyjęć okolicznościowych i weselnych, konferencji, eventów, oraz 

imprez plenerowych wśród szumu drzew i śpiewu ptaków. Nasza profesjonalna obsługa zadba 

o Państwa komfort, personel gastronomiczny o smak potraw, a podczas konferencji 

dopilnujemy aby wszystko przebiegło zgodnie z planem.  

Dwór Franciszków to coś znacznie więcej, niż obiekt szkoleniowy. Położony na terenie  

45-hektarowej posiadłości, otoczony przez lasy, łąki i stawy jest miejscem idealnym zarówno 

do skupienia i wyciszającego relaksu, jak i licznych zajęć o charakterze rozrywkowym i 

rekreacyjnym. Cały teren ośrodka jest ogrodzony i strzeżony. 

     

Serdecznie zapraszamy! 
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USŁUGI HOTELOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dwór Franciszków oferuje ok. 45 miejsc 

noclegowych. Wszystkie pokoje posiadają 

wygodne umeblowanie i szeroką gamę 

rozwiązań zapewniających gościom 

odpoczynek i relaks podczas pobytu. Nasza 

profesjonalna obsługa hotelowa w 

szczególności zadba, aby pobyt był udany i 

zachęcał do ponownego przyjazdu. Dla 

naszych stałych klientów przygotowaliśmy 

specjalne programy partnerskie. Zachęcamy do 

zapoznania się z nimi podczas pobytu w 

naszym hotelu. 

 

 

  

    Wyposażenie pokoi 

 Łazienka z prysznicem i toaletą 

 Zestaw kosmetyków 

 Komplet ręczników 

 TV LCD z telewizją satelitarną 

 Bezpłatny dostęp do Wi-Fi 

 Telefon 

 Woda mineralna w pokoju 

 Biurko przystosowane do pracy 

 z odpowiednim oświetleniem 

 Na życzenie - sejf 

 Na życzenie - możliwość udostępnienia 

lodówki 

 Na życzenie – żelazko i deska do 

prasowania 

 Na życzenie za dopłatą – serwis kawowy do 

pokoju 

 Budzenie na życzenie gościa 
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USŁUGI GASTRONOMICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

W Dworze Franciszków śniadania serwowane są w formie bufetu. Do Państwa należy wybór formy 

podania pozostałych posiłków. Obiad może być w formie serwowanej lub bufetowej. Posiadamy też 

szeroki wybór kolacji w swojej ofercie: uroczystą, grillową, standardową, serwowaną. Szef Kuchni 

czuwa nad starannym przygotowaniem oraz smakiem potraw, a obsługa kelnerska zadba o wspaniałą 

atmosferę. 

Na życzenie naszych gości możemy przygotować dania wegetariańskie, wegańskie lub inne.  

Podczas kolacji na życzenie gości możemy zapewnić dodatkowe atrakcje kulinarne takie jak np. 

pieczone prosię czy stół szlachecki. Z przyjemnością zadbamy również o oprawę muzyczną w 

postaci DJ-a lub zespołu, występy artystyczne oraz inne atrakcje, które znacznie umilą Państwu 

wieczór. 
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NAMIOTY BANKIETOWE, CHATA GRILOWA, PIKNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dwór Franciszków to nie tylko hotel z zapleczem konferencyjnym ale także ogrodzony kompleks 

rekreacyjny  wraz z otaczającym go urokliwym terenem zielonym. Znajdą tu Państwo odpowiednią 

infrastrukturę do organizacji masowych imprez plenerowych, koncertów i pikników dla kilku tysięcy 

uczestników. 

Atutem Dworu Franciszków na potrzeby imprez plenerowych jest na pewno jej lokalizacja  (ok. 40 

minut od centrum Warszawy), czyli z dala od zgiełku miast oraz bogate zaplecze rekreacyjne 

połączone ze stawami, pomostami, pięknym krajobrazem. 

Chata grillowa, która stwarza wyśmienity klimat jest kolejnym miejscem wartym odwiedzenia na naszym 

terenie. Organizujemy tam wszelkiego rodzaju eventy zaczynając od imprez grillowych, poprzez 

przyjęcia urodzinowe, spotkania integracyjne itp.  

Na obiekcie znajdują się również dwa namioty bankietowe. Jeden z nich jest powierzchni 720 m², dzięki 

czemu pomieści on do 600 osób.  
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PRZYJĘCIA RODZINNE, PRZYJĘCIA WESELNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KONFERENCJE 

Dwór Franciszków jest w posiadaniu sali konferencyjnej oraz sali restauracyjnej (z możliwością 

odbycia się w niej konferencji), niezależny system klimatyzacji, centralnego ogrzewania, 

ustawienie dostosowywane jest do potrzeb klienta. W standardowym wyposażeniu sali znajduje  

 

 

 

 

LOKALI 

 

Każda uroczystość weselna i przyjęcie okolicznościowe wymaga wielu przygotowań i dbałości o 

najdrobniejsze szczegóły. W tym wyjątkowym dniu pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi, 

gdzie profesjonalny zespół pracowników zaopiekuje się Państwem i sprawi, że ten dzień będzie tym 

niezapomnianym. Zapraszamy do organizacji tych wyjątkowych spotkań w Dworze Franciszków. 

 

 

 

 

Dwór Franciszków jest w posiadaniu sali konferencyjnej oraz sali restauracyjnej (z  możliwością 

zorganizowania w niej konferencji). Posiada niezależny system klimatyzacji, centralnego ogrzewania, 

 a ustawienie dostosowywane jest do potrzeb klienta. W standardowym wyposażeniu sali znajduje się 

dostęp do szerokopasmowego bezprzewodowego Internetu, rzutnik oraz ekran. Sala posiada również 

dostęp do światła dziennego. Za dodatkową opłatą  zapewniamy flipchart z markerami, nagłośnienie, 

notatniki. 
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Zachęcamy również do skorzystania z oferty 

HOTELU BATORY 

www.batoryhotel.pl 

Hotel Batory*** to nowoczesny hotel 

trzygwiazdkowy, usytuowany w okolicach 

Warszawy, zaledwie 47 km od jej Centrum. 

Hotel łączy w sobie komfort, funkcjonalność i 

miłą atmosferę, co pozwala w pełni wypocząć po 

aktywnym dniu. Hotel Batory to idealne miejsce 

na organizację przyjęć okolicznościowych i 

weselnych, konferencji, eventów, podczas 

których możemy zapewnić wiele dodatkowych 

atrakcji, zgodnie z życzeniem klienta.  

 

DWÓR FRANCISZKÓW 
Franciszków 70, 05-240 Tłuszcz 

tel. +48 29 757-24-26 

www.dworfranciszkow.pl 

frontdesk@dworfranciszkow.pl  

Rezerwacje grupowe: 

tel. 605 159 159 

e-mail: a.kaluska@batoryhotel.pl 

Dojazd do hotelu: 

Samochodem– 40 km od Centrum Warszawy 

      

Pociągiem – stacja Tłuszcz: 

 - Warszawa Centralna – Białystok 

 - Warszawa Wileńska - Małkinia 

Następnie samochodem do Franciszkowa (9km) 


