
KONFERENCJE I SZKOLENIA



Liczba miejsc siedzących przy barze: 28

Liczba miejsc siedzących na antresoli: 70

▪ możliwe ustawienia na antresoli: układ 
szkolny, układ teatralny, podkowa

▪ ażurowe ściany pozwalające na 
wydzielenie prywatnych przestrzeni

Wyposażenie opcjonalnie:

▪ pilot do prezentacji

▪ flipcharty 

▪ mikrofony 

▪ mobilny TV

▪ zmiana aranżacji sali na układ teatralny 
lub podkowę

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

WIRTUALNY SPACER

https://www.google.pl/maps/@52.255665,21.0457098,3a,75y,112.39h,73.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMlDWUCAlkKwHFzDioStCfMOF1x9NjjxniLAayb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMlDWUCAlkKwHFzDioStCfMOF1x9NjjxniLAayb%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya163.38792-ro0-fo100!7i10240!8i5120


Powierzchnia: 71 m2

Liczba foteli: 46

WIRTUALNY SPACER

Poniedziałek: bez ograniczeń czasowych

Od wtorku do niedzieli:

Wynajem poranny*: 09:00-12:00

Wynajem wieczorny: 20:00/21:00-23:00

• wraz z wynajmem Foyer na przerwę kawową

Wyposażenie:

▪ projektor

▪ ekran

▪ nagłośnienie

Opcjonalnie:

▪ pilot do prezentacji

▪ flipcharty 

▪ mikrofony

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
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


Powierzchnia: 171 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 

Opcjonalnie:

▪ pilot do prezentacji

▪ flipcharty 

▪ mikrofony

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: 91 m2

WIRTUALNY SPACER

Wyposażenie: 

▪ projektor

▪ ekran

▪ nagłośnienie

Opcjonalnie:

▪ pilot do prezentacji

▪ flipcharty 

▪ mikrofony

▪ zmiana aranżacji sali na układ teatralny 
lub podkowę

https://www.google.com/maps/@52.2554548,21.0458079,3a,75y,3.56h,86.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNSOQagXRkp3eJFivmybCdV5zNuyl78UiXIi1v3!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Powierzchnia: 175 m²

Liczba miejsc siedzących: 40

Dodatkowe miejsca stojące 
przy stolikach koktajlowych.

WIRTUALNY SPACER

Możliwość organizacji:

▪ lunchu w formie bufetu

▪ koktajlu powitalnego

▪ kameralnych spotkań 
biznesowych 
(opcjonalnie mobilny TV)

Wyjście na taras z widokiem 
na Plac Konesera.

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


Liczba miejsc siedzących: 60

Liczba miejsc siedzących + stojących: 120

▪ miejsca przy barze

▪ miejsca przy stolikach

▪ scena, rozkładany ekran, rzutnik, nagłośnienie

▪ możliwość organizacji posiłków w formie 
zasiadanej i bufetowej

▪ możliwość zmiany aranżacji ustawienia sali

*wizualizacje

*

*



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

▪ Mikrofon nagłowny Shudder SDR 1203



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.



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



Napoje

▪ Kawa z ekspresu

▪ Wybór herbat

▪ Woda mineralna gazowana/niegazowana

▪ Soki owocowe

Menu słodkich przekąsek:

Selekcja słodkich ciasteczek

Przerwę kawową można rozszerzyć o:



6 lub 9 przekąsek/osoba, do wyboru spośród:

▪ Tortilla z cieciorki z  łososiem, awokado, sezamem, paloną dynią, 
podsuszanymi pomidorami

▪ Tosty ze szpinakiem, pastą z fasoli, salsą pomidorową, jajkiem i awokado

▪ Placuszki z batatów z twarogiem wędzonym, salsą pomidorową i kurkami

▪ Kanapeczki z sałatką z grillowanych warzyw, spianatą, rukolą, serem 
camembert, ogórkiem kiszonym

▪ Tarta z kurczakiem, mozzarellą, suszonymi pomidorami i bazylią

▪ Talerz krojonych owoców (melon, arbuz, ananas, maliny, borówki, 
winogrona) 

▪ Croissanty z twarożkiem waniliowym i malinami

▪ Owsianka na mleku kokosowym, z miodem i truskawkami

▪ Jogurt z granolą czekoladową, mango, malinami



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

Cena: 11zł /porcja

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

Cena: 14 zł /porcja

▪ Sałatka*

Cena: 17 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: 9 zł/ porcja

▪ Świeżo wyciskany sok* (300 ml) podawany w zakręcanej butelce
Cena: 13 zł/ butelka

*warianty smakowe do wyboru na kolejnym slajdzie





▪ Ciasto (np. brownie ze słonym karmelem lub marchewkowe lub wegańskie banoffee) 

cena : 16 zł /os.

▪ Frankie’s bowls (np. peanut butter protein bowl )

cena:  27 zł / os.

Oferta obowiązuje przy zamówieniach dla minimum 15 osób 



SAŁATKI: 

▪ Sałatka z czarną soczewicą, rukolą,  pomarańczami, selerem naciowym, marynowaną 
dynią, ogórkiem i miętą (w słoiczkach) - GF/LF

▪ Mix sałat z pomidorami malinowymi, fasolką szparagową, serem korycińskim, oliwkami i 
czarnym sezamem - GF

ZUPA:

▪ Krem z dyni, salsa z pomidorów, palone pestki dyni – GF

DANIA CIEPŁE W PODGRZEWACZU:

▪ Kotleciki z kurczaka zagrodowego z pieczarkami i octem balsamicznym, grana padano -
GF

▪ Dorsz w leczo i limonce, pesto z pietruszki i słonecznika - LF

▪ Pęczotto z marchewką, fasolą, pomidorami, chili, kolendrą, zawijane w grillowanego 
bakłażana - GF/LF

▪ Kopytka z tłuczonym groszkiem, szałwią i szczypiorem 

MINI DESERY: 

▪ Kruche ciasto śliwkowe 

▪ Mus czekoladowy z wiśnią nadwiślanką - GF

GF – dania bez glutenu

LF – dania bez laktozy



SAŁATKI: 

▪ Mix sałat z marynowanymi burakami, ogórkiem, gruszką, dressing miodowo-
musztardowy z koprem - GF/LF

▪ Sałatka z cukinii, pomidorków cherry, papryki, pieczonej marchewki, rukoli, dymki, 
dressing szafranowy z chili i limonką - GF/LF

ZUPA:

▪ Zupa pieczarkowa z tymiankiem, zacierkami i serem camembert - GF

DANIA CIEPŁE W PODGRZEWACZU:

▪ Kotlety mielone z buraczkami zasmażanymi - LF

▪ Grillowana makrela w sosie z wędzonej papryki i kaparów - LF

▪ Puree ziemniaczane z koprem - GF

▪ Pieczona dynia, kalafior z ciecierzycą, pomidorkami cherry i oliwkami, oliwa z oliwek -
GF/LF

MINI DESERY: 

▪ Szarlotka z bezą 

▪ Sernik jagodowy na sosie daktylowym - GF

GF – dania bez glutenu

LF – dania bez laktozy



SAŁATKI: 

▪ Sałata rzymska z malinowymi pomidorami, grzankami ziołowymi, jajkiem, serem 
brusztyn, sosem cezar - LF

▪ Sałatka z ciecierzycy, marynowanej dyni, ogórków kiszonych, pieczonego bakłażana, 
dymka, szpinak, dressing bazyliowy - GF/LF

ZUPA:

▪ Krem z buraków i jabłka, wędzony twaróg, chrust z boczku - GF

DANIA CIEPŁE W PODGRZEWACZU:

▪ Karkówka cielęca zielonym pieprzem i brokułami  - GF

▪ Kotleciki z kalafiora i soczewicy, lekki sos curry - LF

▪ Kasza jęczmienna z suszonymi pomidorami, zielonym jabłkiem i pietruszką - LF

▪ Pierożki ze szpinakiem i fetą i orzechami, sos z sera pleśniowego 

MINI DESERY: 

▪ Tarta snickers

▪ Ciasto marchewkowe z powidłami 
śliwkowymi

GF – dania bez glutenu

LF – dania bez laktozy



DANIE GŁÓWNE (do wyboru):

▪ Pyzy z cielęciną, pietruszką i orzechami, sos podgrzybkowy, pieczone 

buraczki z tymiankiem, gruszką i octem balsamicznym/ sałatka szopska

LUB

▪ „Mielony” z buraka i kaszy jaglanej, gotowane mini ziemniaki z koprem, 

tzatzyki z wegańskim jogurtem, pieczona marchewka z groszkiem 

tymiankiem i cytryną, sałatka szopska

DESER: 

▪ Ciasto marchewkowe z kremem pomarańczowym, orzechami włoskimi 



DANIE GŁÓWNE (do wyboru):

▪ Pierś kurczaka pieczona w sosie z suszonymi pomidorami, oliwkami i 

musztardą pomerry, kopytka ze szpinakiem i szałwią, fasolka szparagowa/ 

ogórki z rzodkiewką, kalarepą marynowana dynią, sałatą lodową i dresingiem 

miodowo-koperkowym

LUB

▪ Placuszki z dyni z imbirem i cytryną, salsa z podsuszanych pomidorów z oliwą 

i bazylią, pestki słonecznika, ryż czerwony, mix sałat z marchewką, ogórkiem, 

rzodkiewką, mango, dressing z miętą, limonką, musztardą francuską 

DESER: 

▪ Sernik z kajmakiem na spodzie z ciastek czekoladowych



DANIE GŁÓWNE (do wyboru):

▪ Kotleciki z indyka w domowym ajvarze, kluseczki śląskie, brokuł 

z sezamem, mix sałat z koprem włoskim, pomidorami malinowymi, 

szczypiorem, oliwkami, miodowy dressing szczypiorkowy

LUB

▪ Kotleciki z bakłażana, ryż jaśminowy, pesto z pieczonych pomidorów 

i suszonej śliwki, grillowane marchewki z sezamem/ sałata rzymska 

z rzodkiewkami, ogórkami, awokado, dressing bazyliowy

DESER: 

▪ W-zetka z wiśniami



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



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!

https://alembik.com.pl/
https://alembik.com.pl/o-nas/
https://alembik.com.pl/kategoria-produktu/wodka/
https://alembik.com.pl/kategoria-produktu/whisky/
https://alembik.com.pl/kategoria-produktu/gin/
https://alembik.com.pl/kategoria-produktu/inne/
https://alembik.com.pl/kategoria-produktu/cognac-brandy/
https://alembik.com.pl/kategoria-produktu/champagne/


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

eventy@pvm.pl

karolina.iskierka@pvm.pl

Tel.:+48 515 015 378

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

