
Wielkanocna Podróż z Białym Królikiem 

czyli Święta w duchu slow z autorską kuchnią i regionalną 

nutą 
Zapraszamy do Hotelu Quadrille i skorzystania z oferty „Wielkanocna Podróż z Białym 

Królikiem”, 

w której zachęcamy Gości do nieśpiesznego delektowania się autorską kuchnią naszej 

restauracji. 

Nasze motto „Experience the wonderland” wyraża pragnienie, by inspirować Gości do 

podróży w duchu slow, podczas których można się niespiesznie delektować każdym 

momentem. 

Ważnym elementem doświadczenia Quadrille są kulinaria. Nasza oferta „Wielkanocna 

Podróż z Białym Królikiem” to zaproszenie do Krainy Czarów wszystkich dorosłych, osób 

świadomych siebie, ciekawych świata, poszukujących spokoju i wyjątkowych doznań 

kulinarnych. Podczas Wielkanocy w Quadrille pragniemy zaoferować Państwu coś więcej niż 

pobyt – zapadające w pamięć przeżycie. 

Wielkanocna Podróż z Białym Królikiem 

pakiet pobytowy 

minimum 3 noclegi dla 2 osób w Pałacu lub Oficynie między 6 a 11 kwietnia 

–bogate śniadania bufetowe, w tym uroczyste Śniadanie Wielkanocne 

– 5-daniowa kolacja degustacyjna w restauracji Biały Królik* 

– 2-daniowa kolacja w pubie 10/6 

– warsztat relaksacyjny – joga nidra 9.04.2023 o godz 16:30 lub 18:30** 

– peeling saunowy w łaźni parowej 

– słodka wstawka w pokoju, 

– relaksujący welcome drink w Pubie 10/6, 

– nieograniczony dostęp do strefy wodnej a*quadrille (basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia 

parowa, strefa chłodzenia z prysznicami i lodem, strefa relaksu przy basenie ze słoneczną 

łąką, sala cardio), 

– parking, 

– wi-fi. 

 

Autorska Restauracja Biały Królik to zaczarowane miejsce, które poszerza horyzonty 

kulinarnych doznań, zachwyca i działa na wszystkie zmysły. Stworzona z pasją przez 

wybitnego Szefa Kuchni – Marcina Popielarza i doceniona przez prestiżowy przewodnik 

kulinarny Gault&Millau. 

Niepowtarzalny wystrój restauracji wprowadza w magiczny świat baśni, gdzie rzeczywistość 

styka się z magią zwłaszcza na talerzu. A nawet najmniejsze detale dekoracyjne współgrają z 

pałacowym wnętrzem Hotelu Quadrille. Wykwintne apelujące do wszystkich zmysłów potrawy 

stanowią dopełnienie tej niezwykłej aury. 

Więcej na temat kuchni Białego Królika: https://quadrille.pl/bialy-krolik/ 
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