Sesje fotograficzne na terenie
zespołu pałacowo-parkowego
w Warce-Winiarach
Zespół pałacowo-parkowy
w Warce-Winiarach to jedno
z najpiękniejszych miejsc w centralnej
Polsce. Jego niezwykły klimat doceniają
nie tylko miłośnicy przeszłości. Piękno
przyrody i urok miejsca przyciąga
mieszkańców miasta, ale również gości
z różnych stron Polski i zagranicy.
Od 1967 roku działa tu Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Zabytkowy, klasycystyczny pałac
w Winiarach, w którym znajdują się
ekspozycje stałe Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego charakteryzuje
się wyjątkowym wystrojem wnętrz
z XVIII i XIX w.: złocone komplety
mebli, historyczne tkaniny wschodnie,
zegary, porcelana, srebra, ale także
obrazy pędzla takich mistrzów jak:
Józef Chełmoński, Józef Brandt czy
Juliusz Kossak – tworzą atmosferę
dawnego domu polskiego szlachcica.
Pałac otacza ponad 15-hektarowy
park, położony malowniczo w zakolu
rzeki Pilicy. Wzbudza on zachwyt
licznie odwiedzających to miejsce

spacerowiczów. Stare drzewa, klomby
krzewów i kwiatów, romantyczna
kolumnada, biała altana, mostki na
kanałach wodnych, z dala od zgiełku
miasta, w połączeniu z pałacowymi
wnętrzami stanowia idealne miejsce dla
okolicznościowych sesji fotograficznych.
Fotografie zrealizowane w zespole
pałacowo-parkowym w Warce
będą doskonałą pamiątką zarówno
dla Młodych Par, jak i dzieci
przystępujących do I Komunii.
Muzeum stara się utrzymać swoje
obiekty w jak najlepszym stanie,
nieustannie pielęgnuje wnętrza
pałacu i zabytkowy park. Wszelkie
komercyjne usługi wykonywane na
terenie muzealnym stanowią materialną
pomoc dla instytucji, która działa
na rzecz dobra wspólnego i nie jest
nastawiona na osiąganie zysków.
Sesje fotograficzne (narzeczeńskie,
ślubne, ciążowe, rodzinne i komunijne)
należą do takich usług.
Serdecznie zapraszamy

Zasady realizacji sesji zdjęciowych
na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Warce
sesje zdjęciowe są płatne
park – 50 zł
wnętrza – 250 zł

w parku mogą być realizowane w godzinach otwarcia
(w każdy dzień tygodnia w godz. 7.00–21.00),
po wcześniejszym uiszczeniu opłaty 50 zł w kasie
biletowej Muzeum lub jeśli kasa jest nieczynna,
na stanowisku Dozoru Muzeum tel. 519 523 207

we wnętrzach pałacu po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie 48 667 20 20 w.21
lub mailowo: rezerwacja@muzeumpulaski.pl,
po uiszczeniu opłaty 250 zł

specjalne sesje zdjęciowe komercyjne
(produktowe) z wykorzystaniem parku
lub wnętrz Muzeum, muszą otrzymać
pozwolenie dyrekcji Muzeum
(koszt ustalany jest indywidualnie)

obiekty i wnętrza należące do Muzeum
nie mogą być fotografowane komercyjnie
bez uiszczenia opłaty oraz bez uzgodnień

kontakt:
tel. 48 667 20 20 w.21
rezerwacja@muzeumpulaski.pl

