
SPOTKANIA WIECZORNE



Liczba miejsc siedzących: 120

Liczba miejsc siedzących + stojących: 250

▪ miejsca przy barze na parterze

▪ miejsca przy stolikach na antresoli

▪ ażurowe ściany pozwalające na 
wydzielenie prywatnych przestrzeni 

▪ możliwość organizacji posiłków w 
formie zasiadanej i bufetowej

Ciekawostka: na parterze znajdują 
się stare żeliwne kotły, a schody 
prowadzące na antresolę 
wykonano z drewna z 
przedwojennych beczek

WIRTUALNY SPACER

https://www.google.com/maps/@52.255401,21.0461348,3a,90y,316.69h,89.79t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMCleh77f1jrHOHQnkZT7MxMz5XEK-TKseK55Uu!2e10!3e12!7i12800!8i6400


Powierzchnia: 114 m2

Liczba miejsc siedzących: 46

WIRTUALNY SPACER

Dwie bliźniacze przestrzenie 
(2 x 20 miejsc siedzących) 
połączone otwartym korytarzem 
z ustawną wnęką. 

Wyposażenie:

▪ sofy i fotele

▪ duży ekran TV 

▪ mobilny bar

https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2554669,21.0463849,3a,75y,23.31h,75.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNlDY92gFBlsoFPQqQZCVLNPs0rhoHuBelRFG9o!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


Powierzchnia: 138 m2

Liczba miejsc siedzących: 66

WIRTUALNY SPACER

Istnieje możliwość podziału 
VAB na 2 niezależne 
przestrzenie eventowe.

https://www.google.com/maps/@52.255517,21.0458628,3a,75y,208.34h,71.79t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLsltl4ezeMqZa2TCSRZTJ5AnJdThEK-hL9BCB!2e10!3e12!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@52.255517,21.0458628,3a,75y,208.34h,71.79t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLsltl4ezeMqZa2TCSRZTJ5AnJdThEK-hL9BCB!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Powierzchnia: 175 m²

Liczba miejsc siedzących: 40

▪ dodatkowe miejsca stojące 
przy stolikach koktajlowych

▪ wyjście na taras z widokiem 
na Plac Konesera

Istnieje możliwość organizacji 
spotkania na obu piętrach baru, 
wykorzystując również Strefę 
VIP baru.

WIRTUALNY SPACER

Ciekawostka: Podłoga
w Koneser Barze ¾ zrobiona jest 
z ponad 100-letnich beczek 
z zakładu produkcji w Zielonej 
Górze.

https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555404,21.0462196,3a,75y,53.47h,79.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPrjjyIiw52F5Y_4c28DJF6AYtBi1t4dhK3JeUq!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555404,21.0462196,3a,75y,53.47h,79.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPrjjyIiw52F5Y_4c28DJF6AYtBi1t4dhK3JeUq!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


ALKOHOLE 

▪ Wódka – Luksusowa, Wyborowa  

▪ Whisky – Ballantine’s Finest

▪ Wino białe – Chardonnay

▪ Wino czerwone – Shiraz Cabernet Sauvignon

▪ Koktajle na bazie Polskiej Wódki

NAPOJE ZIMNE

▪ Napoje gazowane - Coca Cola, tonic Kinley

▪ Domowa lemoniada

▪ Woda gazowana/niegazowana

▪ Soki owocowe

NAPOJE CIEPŁE (opcjonalnie +15 zł/osoba)

▪ Kawa

▪ Herbata



ALKOHOLE 

• Wódka – Wyborowa, Luksusowa, Ostoya

• Whisky – Jameson Irish Whisky, Ballantine’s Finest

• Gin Beefeater/Malfy

• Rum Havana 

• Wino białe – Jacob’s Creek Chardonnay

• Wino czerwone – Jacob’s Creek Shiraz Cabernet, Campo Viejo
Tempranillo

• Koktajle na bazie Polskiej Wódki

NAPOJE ZIMNE

▪ Napoje gazowane - Coca Cola, tonic Kinley

▪ Domowa lemoniada

▪ Woda gazowana/niegazowana

▪ Soki owocowe

NAPOJE CIEPŁE

▪ Kawa

▪ Herbata



Muzeum Polskiej Wódki zlokalizowane w zabytkowym budynku Zakładu 
Rektyfikacji z 1897 r. proponuje niesamowitą podróż od początków Aqua
Vitae przez 500-letnią historię Polskiej Wódki, aż po jej miejsce we 
współczesnej Polsce i na świecie. 

Zwiedzający dowiedzą się czym jest chronione oznaczenie geograficzne 
Polska Wódka i co wyróżnia nasz narodowy trunek. Interaktywna wystawa
oraz przewodnicy z pasją gwarantują unikalne doświadczenia i niezapomniane 
chwile.

Kulminacją zwiedzania Muzeum jest degustacja prowadzona w klimatycznym 
Vodka Academy Bar przez naszych profesjonalnych barmanów.

Degustację podstawową można zamienić na Degustację Konesera, która 
zawiera dodatkową porcję Polskiej Wódki typu premium. Jej uczestnicy 
otrzymują również imienny dyplom Konesera Polskiej Wódki.



Godziny otwarcia Muzeum: wtorek – niedziela 12:00-20:00

Oprowadzanie przewodnickie oraz audioprzewodniki w językach: polski, angielski, 
niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański

RODZAJ ZWIEDZANIA CZAS TRWANIA CENA NETTO

Standardowe
(grupa otwarta/grupa na wyłączność przy rezerwacji wszystkich 
miejsc; degustacja podstawowa w cenie)

60-70 min. 45 zł

Premium
(grupa otwarta/grupa na wyłączność przy rezerwacji wszystkich 
miejsc; degustacja Konesera w cenie)

90 min. 55 zł

Dedykowane
(obowiązek rezerwacji wszystkich miejsc, degustacja podstawowa 
w cenie)

40-55 min. 65 zł

VIP
(zamknięta grupa, degustacja Konesera i koktajl na bazie Polskiej 
Wódki w cenie)

90 min. 100 zł

Nocne specjalne
po godzinach pracy Muzeum, degustacja Konesera w cenie

40-90 min. 120 zł

Degustacja podstawowa 
(3 x 15 ml Polskiej Wódki)

do 15 min. bezpłatnie 
przy zakupie biletu na dowolny rodzaj 
zwiedzania



WIRTUALNY SPACER PO SALI KINOWEJ

Powierzchnia sali kinowej: 71 m2

Liczba foteli: 46

Dajemy Państwu możliwość 
spersonalizowania wycieczki poprzez 
projekcję krótkiego filmu podczas 
zwiedzania.

Państwa film zostanie odtworzony na 
samym początku wycieczki 
w naszej wyjątkowej sali kinowej, 
przed projekcją stanowiącą 
wprowadzenie do zwiedzania 
ekspozycji. 

Maksymalna długość filmu: 5 min.

https://www.google.com/maps/@52.2553812,21.0458622,3a,75y,56.97h,81.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLo_iyPKHSfXY5dXEbX5mwgahSALDcmJ-Bop25!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Podczas tych warsztatów poznasz 
tajniki sztuki barmańskiej. Dowiesz się 
jak stworzyć wyjątkowe kompozycje z 
naturalnych i łatwo dostępnych 
składników, abyś bez problemu mógł 
wykorzystać zdobyte umiejętności w 
domu i wśród znajomych. Na 
zakończenie warsztatów wzniesiesz 
toast koktajlami własnej produkcji! 

80 zł netto/osoba

Podczas tych warsztatów spróbujesz 
trzech wyjątkowych nalewek i dowiesz się 
jak przygotować podobne specjały w 
domowym zaciszu. Wszystko na bazie 
Polskiej Wódki – niepowtarzalnego trunku 
o światowej sławie. Podczas warsztatów 
wykorzystasz świeżo zdobytą wiedzę w 
praktyce – samodzielnie przygotowujesz 
domową nalewkę na Polskiej Wódce.

105 zł netto/osoba

Podczas tych warsztatów nie tylko dowiesz 
się czym jest Chronione Oznaczenie 
Geograficzne Polska Wódka, ale również 
poznasz tajniki degustacji, poprawnego 
serwowania i odpowiedzialnej konsumpcji. 
Nauczysz się jak dobrać odpowiednią wódkę 
na każdą okazję i na nowo odkryjesz smak 
narodowego trunku w czterech odsłonach, w 
tym wyjątkowej Single Estate – wódki klasy 
super premium. Na zakończenie otrzymasz 
imienny dyplom Konesera Polskiej Wódki!

72 zł netto/osoba

Teoria połączeń smakowych w 
praktyce. Polska Wódka w trzech 
lub czterech odsłonach perfekcyjnie 
sparowana z przekąskami w stylu 
nowoczesnej polskiej kuchni
Wersja podstawowa: 
105 zł netto/osoba
Wersja rozszerzona: 
137 zł netto/osoba



PRZYSTAWKI

▪ Schab po warszawsku

▪ Sznytki z tatarem wołowym, lubczykiem, marynowanymi 
borowikami

▪ Śledzie marynowane w rodzynkach, koprze i 
musztardzie, pieczony ziemniak, kwaśna  śmietana

▪ Meduza z golonki + ćwikła, cytryna, ocet

▪ Smalec ze śliwką, chleb żytni

▪ Sałatka jarzynowa na żytnim chlebie

▪ Sandacz w occie z piklami i rodzinkami

ZUPA

▪ Flaczki wołowe

DANIA CIEPŁE

▪ Policzki wołowe w ciemnym sosie z kiszonego ogórka i 
żurawiny, marynowane buraczki

▪ Pieczona kapusta, marchew, pasternak, winegret z wędzonej 
śliwki i szalotki

▪ Smażone kluski szare z grzybami, pietruszką, pestkami dyni

▪ Pyzy z twarogiem wędzonym i szczypiorem, okrasa z cebulki 
na maśle

▪ Pierogi z  kaczką, bobem i jabłkiem, wędzona śmietana ze 
szczypiorem

DESERY

▪ Blok z orzechami

▪ Wafle z kajmakiem i konfiturą porzeczkową

▪ W-Zetka



PRZYSTAWKI

▪ Tatar wołowy z rydzami na grillowanej bagietce, oliwa 
truflowa, masło ziołowe

▪ Tarta z grzybami, porem, serem brie, konfiturą balsamiczną

▪ Kozi ser na podpłomyku ze szpinakiem i chutney’em
gruszkowym

▪ Schab sous pieczony w niskiej temperaturze, marynowane 
buraczki, śliwki karmelizowane z tymiankiem

▪ Łosoś w sezamie i zielonym pieprzu, gzik

▪ Orientalny kalafior na placuszkach gryczanych, konfitura 
pomidorowa

SAŁATKA

▪ Mix sałat z owczym serem, palonymi migdałami, pieczoną 
dynią, dressingiem porzeczkowym

DANIA CIEPŁE

▪ Polędwiczka wieprzowa nadziewana śliwkami zawijana w 
boczek, sos rozmarynowy  

▪ Pierożki z kaszą gryczaną, wędzonym twarogiem, kiszoną 
kapustą, okrasa z suszonych pomidorów i dymki

▪ Sandacz w migdałach, sos z kiszonych buraków

▪ Kluski śląskie w maśle szałwiowym, z pudrem grzybowym

▪ Seler i marchewka pieczone z tymiankiem i czosnkiem, 
grillowana papryka, rzodkiewki, brokuły z migdałami, szparagi

▪ Pieczona dynia z serem pleśniowym i szałwią 

DESERY

▪ Ptasie mleczko z owocami leśnymi w winie i kruszonką 
ciasteczkową

▪ Mini strudel gruszkowy z limonką i sosem angielskim



PRZYSTAWKI

▪ Rillette z kaczki, jabłka, selera naciowego, szczypior na 
pumperniklu

▪ Różowy rostbef na sałatce z pieczonego bakłażana, fety, 
dymki i oliwek

▪ Sękacz, kozi ser, konfitura z truskawki i rabarbaru

▪ Marynowana sielawa w occie z grzybami, sałatka z buraka 
pieczonego i wędzonej śliwki

▪ Sakiewki z ciasta francuskiego z kaszanką, musztardą 
francuską, jabłkiem, konfitura z czerwonej cebuli

▪ Placuszki ziemniaczane z gzikiem z wędzonego twarogu, 
marynowany w wódce łosoś

SAŁATKA

▪ Mix sałat z  pieczonym kalafiorem, papryką, rodzynkami,  
ogórkiem, rzodkiewką, dressing z musztardy francuskiej 
jogurtu i bazylii

DANIA CIEPŁE

▪ Karkówka sous vide w sosie pieprzowym z porem

▪ Łosoś grillowany w sosie kaparowo-cytrynowym, salsa z 
pieczonej papryki

▪ Gołąbki z białą kiełbasa, bryndzą w sosie żurkowym

▪ Pieczona cukinia, marchewki, bakłażan, dymka, pesto 
bazyliowe

▪ Puree ziemniaczane z oliwą truflową

▪ Pulpeciki z pieczonego kalafiora, jajka i grzybów portobello, w 
sezamie, śliwkowy sos bbq

DESERY

▪ Owsiana szarlotka

▪ Mus kawowy z korzenną konfiturą wiśniową, ciastko 
czekoladowe



PRZYSTAWKA

▪ Carpaccio z półgęska, puder truflowy, pesto z pieczonej papryki i śliwki, palone 
szalotki, musztardowiec

ZUPA

▪ Krem z bryndzy na wędzonce, czarnuszka, cygaro z ciasta filo z boczkiem i 
palonymi ziemniakami

DANIE GŁÓWNE

▪ Dorsz bałtycki macerowany w jogurcie i szafranie, palona marchew, puree z 
selera/ buraki kompresowane z mango/ piana z mleka kokosowego/ chips z 
czarnego ryżu

DESER

▪ Kremówka z ciasta francuskiego, maliny, jeżyny karmelizowane na miodzie pitnym, 
pistacje



PRZYSTAWKA

▪ Śledź w oleju lnianym z korzenną sałatką z jabłka i selera naciowego, pieczony 
ziemniak, wędzona śmietana z chrzanem

ZUPA

▪ Barszcz z podgrzybków z lubczykiem, tosty z kozią goudą i kozieradką

DANIE GŁÓWNE

▪ Policzki wieprzowe w cydrze i tymianku, puree ziemniaczane z pestkami dyni, 
relish z buraka, chipsy z jarmużu

DESER

▪ Pascha w czekoladzie z orzechami laskowymi, miód akacjowy



PRZYSTAWKA

▪ Pierożki z wędzonym kozim twarogiem, okrasa z szalotki, kurek i siemienia 
lnianego, piklowana czarna rzodkiew, kasza

ZUPA

▪ Zupa z kiszonego buraka, wędzony pstrąg, wiejska śmietana, koper

DANIE GŁÓWNE

▪ Gęś confit, sos z brusznicy, dyniowe kopytka, pieczona kapusta z ziołami

DESER

▪ Jabłkowy mini cup cake, lody z maślanki i whisky





▪ marynowany w soli i wódce łosoś, sałatka z kaszy gryczanej, dresing z 
twarogu i kopru 

▪ półgęsek, ser koryciński, kiszony ogórek, konfitura cebulowa 
▪ wędzona podlaska słonina na sałatce z szalotki, kopru i musztardy 

francuskiej - GF,LF
▪ placuszki z marchewki, pesto oliwkowe, grillowany kurczk, podsuszany 

pomidor - LF
▪ tatar z łososia w ziołowym omlecie, ogórek imbirowy, cebulki 

szafranowe - LF
▪ wędzony chalibut ma chłodniku ogórkowym, grzanki ziołowe, palona 

dynia 
▪ wędzony pstrąg, sałatka z ziemniaka, kopru włoskiego, kurek 

marynowanych, szczypioru - GF, LF
▪ tatar z tuńczyka, rzodkiewka, sałatka z ogórka, chilli, mango, kolendry, 

dresing z sezamu, limonki, sosu sojowego - LF, GF
▪ grillowane szparagi, różowy rostbef z chili chipotle, sos tatarski - GF

GF – dania bez glutenu
LF – dania bez laktozy

* przekąski wegetariańskie na kolejnym slajdzie

▪ smażone pierożki z kaszanką, chutney jabłkowym z musztardą 
francuską - LF

▪ tatar wołowy z cebulkami balsamicznymi, rukola, kapary - LF
▪ tatar wołowy z oliwą truflową, szalotką, rydzami, masło ziołowe, 

chleb razowy - LF
▪ marynowany łosoś w koprze i wódce, sałatka z młodego buraka, 

rzodkiewki i palonego sezamu, dresing wasabi - GF, LF
▪ chipsy z kumpiaka, chrupiąca focaccia rozmarynowa, konfitura 

pomidorowa 
▪ zielone jabłko infuzowane rozmarynem i miodem lipowym, rilette

z kaczki, 
▪ schab po warszawsku z musem chrzanowym, jajkiem 

przepiórczym - GF
▪ śledzie z szalotką, grzybami suszonymi i rodzynkami, sałatka z 

selera naciowego, pieczony ziemniak - LF, GF
▪ śledź z burakami, śliwką, i konfitura cebulową, pumpernikiel, 

kwaśna śmietana - LF
▪ galaretka wieprzowa z octowym dresingiem malinowym - GF, LF
▪ pâté z kaczki, żurawina z jabłkiem, słodki chleb, orzechy - LF

Cena:
50 zł/75 zł/90 zł na osobę



▪ podwędzany bursztyn z karmelizowanymi jeżynami, orzechy w 
miodzie i limonce - GF

▪ sałatka z czarnej soczewicy, pomarańczy, selera naciowego, dymki, 
ogórka, marynowanej marchewki z imbirem ( w słoiczkach) - LF,GF

▪ grillowane szparagi, marynowane  buraczki, mini marchewki, aioli z 
bazylią - LF,GF 

▪ ptysie z sałatką z grzybów, pora, wędzonego twarogu, konfitura 
balsamiczna, chipsy z parmezanu

▪ chleb drwalski, pasta z pieczonego kalafiora i orzechów pecan, 
podsuszany pomidor malinowy, feta

▪ gravlax z marchewki, kapary, aioli koperkowe, chleb bez mąki - LF, 
GF

GF – dania bez glutenu

LF – dania bez laktozy

Cena:

50 zł/75 zł/90 zł na osobę



▪ Nachos

Chrupiące nachosy w 2 salsami do wyboru (po 75g) 18,50 zł

Nasze własnoręcznie przygotowywane salsy:

Hot Chili Kiwi

Hot pomidor z marakują

▪ Domowe pasty

2 pasty (po 75g) do wyboru z ciepłym pieczywem 23 zł

3 pasty (po 75g) do wyboru z ciepłym pieczywem 28 zł

Nasze własnoręcznie przygotowywane pasty:

Pomidorowy jarmuż

Hummus paprykowy

Pasta rogalowa



▪ Zapiekane mini kanapeczki* – trójkątne kanapeczki frankie’s na pełnoziarnistym 
pieczywie, na jedną porcję przypadają 2 trójkąty 

Cena: 10zł /porcja

▪ Mini salad wrap* - na jedną porcję przypada połowa standardowej wielkości wrapa

Cena: 13 zł /porcja

▪ Sałatka*

Cena: 15 zł / porcja 

▪ Koreczki – na jedną porcję przypadają 2 koreczki, przykładowe kompozycje: 

1) arbuz, serrano z pesto bądź świeżo mielonym pieprzem i posiekaną miętą

2) pomidorki cherry, mozzarella, listek mięty lub koreczki owocowe

Cena: 8 zł/ porcja

*warianty smakowe do wyboru na kolejnym slajdzie





Kluchy: 

▪ Pyzy

▪ Pyzy z mięsem

▪ Kopytka

▪ Przecieraki

▪ Śląskie

▪ Francuskie

▪ Leniwe

▪ Leniwe z makiem

A do każdej kluchy:

▪ Omasta ze skwarką

▪ Indyk z kurką

▪ Wątróbka z szarą renetą, maliną 
i śliwką

▪ Wołowina po prasku

▪ Wieprzyk na ostro

▪ Pesto jarmużowe

▪ Pesto rudy rydz z borowikiem

▪ Szpinak z orzeszkiem, białym serem

▪ Krem waniliowy z owocami

▪ Bułka tarta z masłem



Nasi barmani – eksperci w zakresie Polskiej Wódki –
zademonstrują jak przygotować smaczne 
i efektowne koktajle na bazie naszego narodowego 
trunku. 

Następnie zaproszą za bar kilkoro ochotników, którzy 
będą mogli spróbować własnych sił w sztuce 
samodzielnego przygotowywania koktajli. 

Na najlepszych czekają nagrody – akcesoria 
barmańskie, dzięki którym będą mogli profesjonalnie 
przygotować drinki w swoim domu. 



Konkurs barmański wzbogacony o element rywalizacji 
to sprawdzony sposób na udaną imprezę integracyjną!

Po krótkim wprowadzeniu na temat sztuki 
przygotowania koktajli, uczestnicy udadzą się do naszej 
spiżarni, gdzie będą musieli w ograniczonym czasie 
wybrać składniki, z których następnie przygotują 
konkursowy koktajl.

Kolejnym etapem konkursu będzie prezentacja 
przygotowanego koktajlu komisji w taki sposób, by 
przekonać jej członków do przyznania jak najwyższej 
punktacji. 

Na najlepszy zespół czekają nagrody – akcesoria 
barmańskie, dzięki którym będą mogli profesjonalnie 
przygotować drinki w swoim domu. 

Czas trwania: ok. 2h
Maks. liczba uczestników: 8 drużyn po 5 uczestników



Pod okiem naszego eksperta Goście będą mogli 
w profesjonalny sposób degustować różne rodzaje 
Polskich Wódek. 

Kilka godzin wyjątkowej zabawy i nauki pod okiem 
znawców alkoholi z pewnością uświetni imprezę 
i uczyni ją wyjątkową!

W cenę Kącika wliczone są:

- osoba prowadząca kącik 

- 8 butelek Polskich Wódek

- profesjonalne szkło degustacyjne

- czas trwania: 3h



W uzgodnionych wcześniej odstępach czasu (minimum 30 min.) 
nasz ekspert zaserwuje Gościom kieliszek domowej nalewki na 
Polskiej Wódce oraz zdradzi tajniki jej powstania. 

W cenę degustacji wliczone są:

▪ 3 rodzaje nalewek na Polskiej Wódce (3 x 40 ml)

▪ profesjonalne szkło degustacyjne

▪ obecność eksperta prowadzącego degustację

Czas trwania rytuału: do 3 h



▪ Mikrofon do ręki SHURE BLX288/PG58/ Shudder SDR 1203

▪ Mikrofon nagłowny Shudder SDR 1203



ZESTAW 1  (60 zł netto)

▪ zestaw degustacyjny Polskich Wódek: Wyborowa żytnia 0,2l (lub 
Wyborowa smakowa 0,2l), Luksusowa żyto-ziemniak 0,2 l, Ostoya
pszeniczna 0,05l

▪ papierowa torba z logo Muzeum Polskiej Wódki

▪ kieliszek degustacyjny w pudełku z logo Muzeum Polskiej Wódki

ZESTAW 2 (75 zł netto)

▪ Polska Wódka Ostoya 0,5 l. z bieszczadzkiej pszenicy w tubie z logo 
Muzeum Polskiej Wódki

▪ zestaw 2 kieliszków do Polskiej Wódki

▪ płócienna torba z logo Muzeum Polskiej Wódki z kieszeniami

Dopłata do personalizacji kieliszków: 20 zł/grawerunek



Szeroki wybór gadżetów do zestawów upominkowych!

https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/index.html?cat=16
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=77
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=86
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=72
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=28
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=63
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=52
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=89


Szeroki wybór alkoholi do zestawów upominkowych! Podane ceny są cenami netto.

https://alembik.com.pl/
https://alembik.com.pl/o-nas/


Oferujemy możliwość personalizacji gadżetów i butelek do zestawów 
upominkowych poprzez grawerowanie tekstu lub logotypu firmy 
na szkle, skórze i innych materiałach.



WIRTUALNY SPACER

Dla Gości Muzeum dostępny jest płatny parking na 
poziomie -1 (wjazd od ul. Białostockiej). 

Dla uczestników eventów organizowanych 
w Muzeum istnieje możliwość przedpłaty za 
miejsca parkingowe, zgodnie z poniższym 
cennikiem:

Pierwsza godzina bezpłatnie

Każda kolejna godzina 4 zł/h

24 godziny 36 zł

https://www.google.pl/maps/@52.2557299,21.0445757,3a,75y,61.61h,79.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNCkf6c7zK7laligN6uu6YGC3zjx7nAEkDNMlY9!2e10!7i12800!8i6400


Karolina Iskierka

Sales & Event Manager

karolina.iskierka@pvm.pl

eventy@pvm.pl

Tel.:+48 515 015 378

mailto:karolina.iskierka@pvm.pl
mailto:eventy@pvm.pl

