
 

Świąteczne spotkanie w Siedlisku Sobibór 
FIRMOWE SPOTKANIE W NIEZWYKŁYM OTOCZENIU 

 

 
 

Jeśli szukacie niebanalnego miejsca na świąteczne spotkanie firmowe - zapraszamy do Siedliska 
Sobibór. Tu znajdziecie ciepłą atmosferę, wyjątkowy nastrój, pyszne domowe jedzenie i źródło 
kreatywnych pomysłów.   

Atmosfera tego niezwykłego miejsca sprawia, że postrzegamy się tu w inny sposób niż podczas 
codziennej pracy w biurze i inaczej budujemy relacje międzyludzkie. Siedlisko sprzyja spotkaniom 
firmowym, rozwija w zespołach poczucie wspólnoty i pozytywnie wpływa na ich innowacyjność .  
 

Do Państwa dyspozycji oddajemy miejsce nieszablonowe, tworzone z pasją, sercem i inwencją 
twórczą, którymi chcemy się podzielić. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Piszą o nas znane magazyny, gazety, blogerzy, regularnie znajdujemy się w zestawieniach najatrakcyjniejszych miejsc w Polsce. 

Siedlisko Sobibór gościło Dorotę Szelągowską z programem Tu Jest Pięknie emitowanym w TVN Style! 
Siedlisko Sobibór® “Poland’s finest” - jesteśmy w “TOP 15 most unique destinations in Poland” wg. opiniotwórczego Travelicious! 

Siedlisko Sobibór® znalazło się w TOP 6 magicznych miejsc na weekend wg. opiniotwórczego bloga Tasteaway! 
Siedlisko Sobibór® znalazło się w TOP 5 najbardziej odjechanych miejscówek w Polsce na relaks wg. opiniotwórczego F5! 

Siedlisko Sobibór® znalazło się w TOP 11 nietypowych miejsc na wesele w Polsce wg. opiniotwórczego Travelicious! 

 
 



 

 

 

 
Proponujemy m.in.: 

● Noclegi w klimatycznych, pięknie odrestaurowanych, drewnianych chatach, nowoczesnych i pełnych 
uroku Domkach w gałęziach drzew lub w Dużej Stodole,  gdzie udało nam się połączyć współczesny 
komfort z magią staroci, 

● prawdziwie domową, uroczystą kolację, 

● śniadania w formie niezwykle obfitego i zróżnicowanego bufetu, w leniwej atmosferze 
jesienno-zimowego poranka, 

● wieczerzę świąteczną, na którą przygotujemy dla Państwa tradycyjne dania wigilijne i potrawy 
świąteczne wzbogacone o naszą fantazję, 

● wieczór w saunie i ciepłej balii pod gołym niebem, 

● prezent w postaci “boxu” wypełnionego siedliskowymi pysznościami. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do kontaktu :) 
tel. 603 999 039  

E-mail: kontakt@siedliskosobibor.pl 
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