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dwoje na huśtawce? czasem są jak dwa wahadła bę-
dące w największym odchyleniu, bo każdy buja się 
we własnym rytmie na swoim krzesełku. razem a jed-
nak osobno. niewiele potrzeba, aby huśtawka zaczę-
ła poruszać się w jednym rytmie. niewiele potrzeba, 
aby być razem, nie tracąc swojej indywidualności. 

weekend dla par to trZYdnIowa randka  
Z ukochanĄ oSoBĄ!

weekend dla par stanowi niepowtarzalną okazję, by 
na nowo otworzyć się na bliskość oraz na powroty do 
zapomnianych gestów, czułości i rozmów. proponuje-
my państwu warsztaty, które staną się okazją do od-
krywania siebie na nowo, ale i do umacniania tego, co 
w każdym związku dobre i prawdziwe a często umy-
ka w pośpiechu codzienności i zwyczajnej rutyny. 

weekendowe warsztaty wniosą powiew świeżości do 
związków szczęśliwych i udanych, którym niekiedy 
brakuje czasu na celebrowanie relacji. pozwolą po-
czuć siłę tkwiącą w duetach. podkreślą ważność roz-
mowy w relacjach i stworzą przestrzeń na chwilę re-
fleksji. nie ma znaczenia, jak długo trwa wasz związek. 

Zawsze warto posiedzieć razem – nawet pomilczeć, 
trzymając się za ręce. warto razem cieszyć się chwilą 
zabawy i odkrywania, warto razem rozwijać związek 
i upiększać relacje. warto po prostu razem być. nie-
wiele potrzeba, aby huśtawka zaczęła poruszać się  
w jednym rytmie. 

miejsce warsztatów nie jest przypadkowe. pałac war-
lity potrafi zauroczyć od pierwszego wejrzenia. daw-
ność spotyka się tu z teraźniejszością. proste i jed-
nocześnie wykwintne wnętrza zapraszają pięknem  
i spokojem. Z dala od zgiełku miasta, z widokami, 
które koją duszę, pałac warlity to wyjątkowe miejsce 
na wyjątkowy trzydniowy warsztat łączący refleksję 
z zabawą i przyjemnością bycia we dwoje. trzy dni  
z dala od świata w miejscu, gdzie troski nie mają wstę-
pu, czas zyskuje inny wymiar a historia inspiruje siłą i 
odwagą. w pałacu warlity przeglądanie się w oczach 
ukochanej osoby na nowo podsyci ogień uczuć.

ZaBIerZ SwojĄ ukochanĄ, SwojeGo uko-
chaneGo na nIeZwYkŁĄ randkĘ! trZY dnI  
w paŁacu warlItY – trZY dnI dla dwojGa!



dokĄd
zapraszamy
DokąD 
ZAPRASZAMy

Weekend ,,KOBIETA W ŚWIECIE HARMONII” to kameralny 
pobyt w  luksusowym hotelu WARLITY, kuszącym bogac-
twem oferty, otwartością na potrzeby Gości, profesjonali-
zmem obsługi, wyborną kuchnią, rodzinnym klimatem naszej 
rezydencji i pięknem naturalnego otoczenia.

PAŁAC WARLITY to gustownie odrestaurowana XIX-wieczna 
rezydencja z dwunastoma pokojami klasy premium. W odróż-
nieniu od tradycyjnie wyposażanych obiektów historycznych, 
PAŁAC WARLITY oddaje do  Państwa dyspozycji pełną 
dobrego smaku rezydencję klubową. Dodatkowo, idylliczna 
okolica pałacu w samym sercu Mazur nad brzegiem jeziora 
Platyny zapewnia wielki luksus, jakim jest dziś spokój.

Zatrzymując się u nas na chwilę i odpoczywając nad brzegiem 
pięknego jeziora Platyny, poczujcie radość, piękno i szczęście. 
Zasmakujecie w  wybornym klimacie Mazur. Dołączycie 
do  grona koneserów dobrego smaku, dobrych emocji 
i dobrego życia.

Zapraszam serdecznie do Pałacu Warlity,
w którym największym luksusem jest spokój.

paŁac warlItY to gustownie odrestaurowana XIX-
-wieczna rezydencja z dwunastoma pokojami klasy 
premium. w odróżnieniu od tradycyjnie wyposaża-
nych obiektów historycznych, paŁac warlItY od-
daje do państwa dyspozycji pełną dobrego smaku 
rezydencję klubową. 

dodatkowo, idylliczna okolica pałacu w samym sercu 
mazur nad brzegiem jeziora platyny zapewnia wielki 
luksus, jakim jest dziś spokój.

Zapraszamy serdecznie do pałacu warlity, w którym 
największym luksusem jest spokój.



maŁGorZata Gumowska  
coachInG&mentorInG

to firma wyrosła z marzenia, o którym 
małGosia mówi tak: każdy człowiek jest wyjąt-
kowy, jedyny i niepowtarzalny. jest pełen wewnętrz-
nych bogactw, o których niekiedy sam nie wie. moją 
misją, wyrosłą z marzenia, jest wspieranie innych w 
odkrywaniu tego, co ukryte i „niewidoczne dla oczu”. 
marzę, by ludzie pozwolili sobie na smakowanie  
i celebrowanie życia, bo to droga do jego satysfak-
cjonującej pełni. Życie to podążanie naprzód i nic 
nie zatrzyma jego biegu, warto więc wychodzić mu 

naprzeciw i odkrywać jego uroki.. 

małgosia z edytą spotkały się w warlitach – przez 
przypadek. to miejsce jednak zainspirowało obie 
do współpracy, pozwoliło odkryć pokrewieństwo 
myślenia, stało się źródłem inspiracji dla niezwy-

kłych pomysłów. 

tak niezwykłych jak same warlity!

pałac warlity to miejsce szczeGólne, stworzone  
przez niezwykłą kobietę – edytę kostrzewę
miejsce, które stworzyła rekomenduje: zatrzymajcie się u nas na chwilę i odpocznijcie nad brze-
giem pięknego jeziora platyny. poczujcie radość, piękno i szczęście. zasmakujcie w wybornym klimacie 
mazur. dołączcie do grona koneserów dobrego smaku, dobrych emocji i dobrego życia.



maGIa warlIt dZIaŁa! 
ZapraSZamY kaŻdeGo, kto mIŁośĆ traktuje  
jako wIelkĄ wartośĆ w ŻYcIu,  
GodnĄ troSklIweGo pIelĘGnowanIa. 

edyta kostrzewa i małGosia Gumowska

w pakiecie otrzymujesz:

• noclegi dla dwojga w luksusowym pokoju

• wyśmienite śniadania 

• wykwintne kolacje

• warsztaty budujące wzajemne relacje  
oraz satysfakcję w związku 

• sobotnią wieczorną randkę przy muzyce i świecach

• lunch w przerwie warsztatów

• seans filmowy z kieliszkiem wina 

• bufet kawowy podczas warsztatów

• degustacja win 

• kieliszek prosecco na powitanie

• sesja zdjęciowa – grupowa

• lekcja makijażu

dodatkowo płatne:

• profesjonalny makijaż przed randką 

• indywidualna sesja zdjęciowa dla pary  
(dostępna w sobotę)

• masaż 

• seans w saunie 

cena:

pokój Standard 2636 zł / 2 osoby / pobyt

pokój deluxe 2836 zł / 2 osoby / pobyt

apartament 3036 zł / 2 osoby / pobyt 



piątek:  
powitanie kieliszkiem prosecco,  
kolacja I SeanS fIlmowY

sobota w godz. 10–13 oraz 16–18:  
we wSpÓlnYch rYtmach, raZem – ale oSoBno, 
nIe ma relacjI BeZ konwerSacjI,  
odkrYj ukrYte pIĘkno

niedziela w godz. 10–12:  
rYtuaŁY codZIennoScI, powIedZ mI,  
jak mnIe kochaSZ

cel i efekty warsztatów: 
nowa jakość komunikacji w związku, pełniejsze rozu-
mienie i realizowanie potrzeb wspólnych i indywidu-
alnych, otwartość w wyrażaniu siebie, spojrzenie na 
związek z różnych perspektyw pozwalające na pod-
trzymywanie i upiększanie relacji, intymności, poczu-
cia „my” 

możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzący-
mi w niedzielę 12-14 

rekomendacja: 
swobodny strój do zajęć w ruchu, strój na sobotnią 
randkę, kolorowe kosmetyki do lekcji makijażu

prowadzący:
małgosia i andrzej – coachowie i mentorzy – wspól-
nie zrealizowali już niejeden projekt a wiele jeszcze 
przed nimi. Ich siłą – każdego z nich z osobna i oboj-
ga razem, jest wciąż budowana i podtrzymywana re-
lacja każdego dnia.

proGram  
warSZtatÓw 



kontakt
PAŁAC WARLITy leży między Olsztynem 
a Ostródą. Bliskość trasy S-7 sprawia, że jest 
do nas blisko z Warszawy, Gdańska czy Torunia. 
Nasza rezydencja leży w strefie ciszy i spoko-
ju, w otoczeniu parku, nad jeziorem otoczo-
nym lasami.

Zachęcamy Państwa do kontaktu! udzielimy 
odpowiedzi na  każde pytanie i  wyjdziemy 
naprzeciw wymagającym potrzebom. Warunki 
pobytu i rezerwacji pozostają do indywidual-
nego ustalenia.

Warlity Małe 8, 11-015 Olsztynek
tel. +48 89 522 73 26, mob. +48 515 434 007
info@warlity.pl, www.warlity.pl

Warszawa

Gdańsk

olsztyn

Warlity Małe

193 km

131 km

34 km

paŁac warlItY leży między olsztynem a ostró-
dą. Bliskość trasy S-7 sprawia, że jest do nas blisko  
z warszawy, Gdańska czy torunia.

Zachęcamy państwa do kontaktu. udzielimy odpo-
wiedzi na każde pytanie i wyjdziemy naprzeciw wy-
magającym potrzebom. warunki pobytu i rezerwacji 
pozostają do indywidualnego ustalenia.

warlity małe 8, 11-015 olsztynek 
tel. +48 89 522 73 26, mob. +48 515 434 007 
info@warlity.pl, www.warlity.pl

kontakt 


