


Odtworzona z poszanowaniem 

historii, w połączeniu z ponadczasowymi 

trendami w architekturze.

Pełna stonowanych kolorów i światła, 

tworzy inspirującą przestrzeń 

i różnorodną scenerię pod sesje 

zdjęciowe i plany filmowe.





Ponad 100-letni Park ze starodrzewem otaczający Pałac otwiera piękną przestrzeń do kompozycji w plenerze. 

Wszystko uzupełnia soczysta zieleń trawników, zabytkowa fontanna i różanecznik. 

Integralną częścią ogrodu są dwa malownicze stawy z dzikim ptactwem. 





Pałac Boglewice to kwintesencja klasycznej 

architektury XIX-wieku i niezwykłej energii. 

Łączymy tu piękne i przestronne wnętrza 

z niebanalnym poczuciem estetyki, dając 

przestrzeń, którą można modyfikować 

scenograficznie, tworząc z niej miejsce 

o charakterystyce historycznej, jak również 

współczesnej. 



Na wejściu znajduje się reprezentacyjny, 

przestronny HOL, którego połyskująca, kamienna 

posadzka mieni się delikatnymi szarościami.

Znajdują się na nim, schody zdobione 

oryginalnymi XIX-wiecznymi żeliwnymi, tralkami 

balustrady. 



z pięknym, zabytkowym ceramicznym XIX-wiecznym 

kominkiem, który stanowi niezbędne dopełnienie przestrzeni 

oraz przestronnym tarasem z wyjściem do ogrodu. 

Centralnymi pomieszczeniami Pałacu są rozmieszczone w amfiladzie.

z oryginalnym, miedzianym okapem i hipnotyzującym 

wykończeniem dawnych XIX-wiecznych kuchni.



W lewym skrzydle Pałacu 

znajduje się



Urządzona w stylu eklektycznym. Z dębową posadzką i wysokimi oknami.

Z Sali wychodzi się bezpośrednio na skąpany słońcem taras. 



W prawym skrzydle Pałacu jest największa 

110 mkw z wysokimi oknami zdobionymi 

drewnianymi okiennicami i miedzianym 

kominkiem.

W zależności od potrzeb tą przestrzeń można 

dowolnie aranżować (możliwa aranżacja 

bez historycznych żyrandoli).



Z wszystkich pomieszczeń Pałacu Boglewice rozciąga się widok na ponad 100-letni Park zatopiony w zieleni, 

z ponad 1500-drzewami rozmaitych gatunków. Dwoma stawami, różanecznikiem i ogrodem ekologicznym, 

w którym znajdują się uprawy ziół i roślin korzennych.



Same w sobie mogą grać główny 

plan wielu realizacji zdjęciowych 

i filmowych, zrealizowane 

z fantazją.

Możemy w nich odnaleźć 

połączenia starego z nowym. 

Retro inspiracje ze stylem 

glamour wytwornych wnętrz 

kamienic paryskich.



Na pierwszym piętrze Pałacu znajduje się część mieszkalna z luksusowymi, przestronnymi apartamentami z łazienkami 

i widokiem na ogród. 



Jedna z sypialni ma okna 

z klatki schodowej do wnętrz. 

Sprawdzi się do realizacji sesji

z oddalenia, podglądając 

niejako bohaterów scen.



Integralną część Pałacu stanowią , które przeniosą Państwa w zupełnie odmienne nastrojowe przestrzenie

utrzymane w stylu klubowym, czy loftowym.



1200 mkw daje przestrzeń i oddech, 

umożliwia realizacje z dużą liczbą 

sprzętu i odpowiednie odejście 

dla kamerzystów i fotografów



KUCHNIA

HOL

SALA MUZYCZNA SALA BANKIETOWA

JADALNIA







W trakcie realizacji zapewniamy wyłączność, 

dyskrecję i swobodę pracy. Możemy ponadto 

zapewnić serwis kulinarny najwyższej jakości. 

Współpracujący z nami kucharze gotują uczciwie, 

tylko z sezonowych, lokalnych produktów. 



Na co dzień o aranżację Pałacu Boglewice dba 

Wanda Karpińska. Może doradzić i stworzyć każdy 

rodzaj scenografii. Ponadto opiekuje się działającym 

w Pałacu Boglewice Showroomem, w którym 

znajdziemy meble i akcesoria z różnych epok 

i zakątków świata. 

Meble, sztukateria i liczne akcesoria 

udostępniamy i wypożyczamy 

również do realizacji aranżacji 

scenograficznych projektów 

zewnętrznych.



60 min z centrum Warszawy

50 min od Lotniska Chopina

W pobliżu lądowisko dla Helikopterów

Możliwość organizacji transportu

Łatwy zjazd z trasy S7

kontakt@palacboglewice.pl 
www.palacboglewice.pl

Noclegi organizujemy w zaprzyjaźnionych 

obiektach hotelowych w okolicy




