
Kilka słów o nas… 
Znajdujemy się w niewielkiej miejscowości która stanowi dzielnicę Myszkowa. Mrzygłód bo o nim mowa to miejscowość ze 
średniowieczną metryką, której początki sięgają XIV wieku a barwną historię możesz sam odkryć podczas odwiedzin naszej niezwykłej 
krainy pod nazwą Manufaktura Mrzygłodzka, która znajduje się w samym jej centrum tuż obok Mrzygłodzkiego Sanktuarium.  W swoich 
zasobach posiadamy nowoczesny kompleks hotelowo restauracyjny z bazą noclegową dla 40 osób,  2 sale nowocześnie wyposażone                     
w narzędzia dzięki którym dzieci i młodzież twórczo będą mogli spędzić czas, oraz olbrzymi pas zieleni.  
Kto nas reprezentuje?... 

Kreatywna i ambitna kadra, która znajdzie rozwiązanie na każdą potrzebę w przystępnej cenie! 

Oferujemy 

Noclegi – Dobry Sen 

Do dyspozycji gości posiadamy 40 miejsc noclegowych w następujących konfiguracjach:  

- 10 pokoi 2 lub 3 osobowych z łazienką  

- 1 pokój 5 osobowy z łazienką zewnętrzną  

- 1 pokój (studio) 10 osobowy z dwoma łazienkami oraz aneksem kuchennym 

Cena za dobę ze śniadaniem: 

1-osobowy 95,00 PLN 
2-osobowy 145,00 PLN 
3-osobowy  195,00 PLN 
Wyżywienie w Restauracji - Głębia Smaku 
Śniadanie koszt: 20,00 PLN (Szwedzki stół) 

Obiad koszt: 25,00 – 35,00 PLN 

Kolacja koszt: 20,00 PLN (Szwedzki stół)  

- Na terenie obiektu znajduje się zadaszona chata grillowa, pod którą istnieje możliwość zorganizowania pikniku z grillem lub 

ogniskiem, plac zabaw oraz parking. 

Co jest w zasięgu naszych możliwości: 

➢ Eventy dla Firm 

Eventy dla firm nie są już traktowane jako zbędny wydatek. Dzisiaj inwestycja w ludzi i w przyszłość firmy stanowi 

fundament na którym winno budować się historie dobrego przedsiębiorstwa. Dzięki takim wydarzeniom podnosisz rangę 

swojej firmy, a pracownicy czują się doceniani i dowartościowani. Nie czekaj więc i zainwestuj w swój event firmowy!                          

Już nie musisz się zastanawiać gdzie i jak zorganizować firmowe spotkanie pracowników lub imprezę integracyjną. Koniec                  

z planowaniem i samodzielnym szukaniem atrakcji. Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz u Nas wystarczy zadzwonić! 

o Spotkania integracyjne, spotkania biznesowe, sala szkoleniowa, bankiety i jubileusze firmowe, szkolenia motywacyjne, 

konferencje  

➢ Imprezy okolicznościowe 

Jeżeli nie masz pomysłu na organizację zbliżającej się imprezy okolicznościowej, a zależy Ci na perfekcjonizmie niebanalności        

powierz nam to zadanie, a na pewno nie będziesz żałował! 

o Chrzciny, komunie, przyjęcia weselne, urodziny, imieniny, stypy, tematyczne podwieczorki, Baby Shower, Możliwość 

zorganizowania andrzejek czy balu karnawałowego  

➢ Rekolekcje 

Jeśli jesteś inicjatorem duchowych uczt i szukasz miejsca z duszą na rekolekcje lub spotkania modlitewne z możliwością 

zorganizowania pielgrzymki szlakiem Maryjnym lub Papieskim. Zgłoś się do nas a pomożemy Ci dopracować każdy szczegół.   

o Szlak Maryjnych Sanktuariów – Częstochowa, Gidle, Leśnów, Lelów 

o Wadowice - Szlak Karola Wojtyły 

➢ Ferie, Wakacje oraz Zielone Szkoły dla dzieci i młodzieży z indywidualnym programem w zależności od grupy wiekowej 

oraz potrzeb. (odrębna oferta) 

➢ Pobyty indywidualne oraz dla grup zorganizowanych z możliwością animacji oraz                                                                

warsztatami tematycznymi dla dzieci i dorosłych 

Organizujemy czas wolny, tak aby dzieci nie musiały się nudzić a rodzice mieli chwile dla siebie. 

Atrakcje:

o Warsztaty tematyczne, Paint-ball, Spływ kajakowy, Karaoke, Quady, Alpinistyka, Wycieczki                                      
z przewodnikiem, Kręgle, Samochody terenowe na Śląsku, Zorbing, Wyprawa ojciec i syn,                                    
Wyprawa matka i córka, Park linowy w Olsztynie, Przygoda w Stadninie Koni,

 

Całodniowe wycieczki fakultatywne – czyli miejsca które warto zobaczyć: 
o Kraków – Zamek Królewski, Rynek Główny, 

Smocza Jama, zoo w Krakowie 

o Zatorland - Park Ruchomych Dinozaurów 

o Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach 

o Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach 

o Kopalnia Soli w Wieliczce 

o Twinpigs Amerykański Park Rozrywki w Żorach 

o Ogrody Kapias – niezwykły pokazy flory 

o Miasteczko Śląskie – Kolej Wąskotorowa 

o Park Miniatur w Ogrodzieńcu 

o Aqua Park w Tarnowskich Górach 

o Park Trampolin w Częstochowie 

o Spinaczki skałkowe po Jurze 

o Szlak Orlich Gniazd  

Zapraszam do kontaktu! 

Adam Krajewski - Menadżer Fundacji   570 032 231   

www.przyjacielzsercem.com.pl 



Manufaktura w obiektywie       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


