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Dwór Sanna to luksusowy czterogwiazdkowy hotel położony pośród zabytkowego parku w
malowniczej miejscowości Wierzchowiska Drugie - (gmina Modliborzyce ok. 58 km od Lublina, ok 80
km od Zamościa, ok 100 km od Rzeszowa).
Na terenie parku znajdują się stawy rybne - idealne dla miłośników wędkowania, a wokół Dworku jest
ponad 3,5km ścieżek spacerowych idealnych chociażby dla osób uprawiających Nordic Walking. Cała
posiadłość to teren 32 hektarów.
Dwór pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Obecny kształt budowli nadali ostatni właściciele Świdowie w 1922 r. W latach 1948 - 92 we dworze mieściła się szkoła podstawowa, następnie dom
nauczyciela, przedszkole, poczta, a potem dwór pełnił rolę ośrodka ZHP. Zadrzewienie terenu parku
stanowi bardzo ładny starodrzew. Znajduje się tutaj wiele pomników przyrody oraz dębowy Krzyż
powstańców styczniowych pochodzący z 1863 roku.
Obecnie dwór oferuje 13 komfortowych, przestronnych, klimatyzowanych pokoi. Nowoczesne
aranżacje i wyposażenie wnętrz zaprojektowała firma Almi Design. Obiekt posiada również salę
konferencyjną i bankietową, wyposażoną w bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację,
wysokiej klasy sprzęt konferencyjny i audiowizualny. Sala pozwala na organizowanie zarówno
kameralnych spotkań czy bankietów jak również konferencji oraz szkoleń dla maksymalnie 110 osób.
Wielbicieli oryginalnych smaków zapraszamy do naszej wykwintnej restauracji, oferującej bogate
menu i niezwykłą atmosferę, gwarantującą relaks w komfortowym otoczeniu. Foyer to Idealne
miejsce dla osób poszukujących wyjątkowego miejsca, do spotkań w gronie przyjaciół oraz chcących
spędzić czas w miłej atmosferze. Lobby bar zaprasza wszystkich spragnionych atmosfery pubowej,
gdzie można spróbować mistrzowskich miksów naszych barmanów. W piwnicach znajduje się
ekskluzywna winiarnia, gdzie znajdą Państwo wybór win z różnych regionów, terroir, winnic i
szczepów. Vip Room dla miłośników luksusu, prywatności i ciszy czyli specjalne miejsce dla
specjalnych gości. Kameralna, niewielka sala, która pomieści maksymalnie około 10 osób, idealnie
nadaje się również na spotkania biznesowe. Możemy tu także urządzić romantyczną randkę,
uroczysty obiad w rodzinnym gronie, wieczór panieński - kawalerski, czy też spotkanie z przyjaciółmi.
Zważając na różnicowany roztoczański teren bogaty w wąwozy i urwiska dla spragnionych dużej
dawki adrenaliny oraz chęci przeżycia przygody mamy w planach organizację eventów z
wykorzystaniem Quadów & Off -Road, buggy oraz paintballa.
Wierzchowiska Drugie 163
Modliborzyce 23-31050° 48' 5.058" N, 22° 24' 42.5124" E

Informacje kontaktoweTelefon: Recepcja: 15 871 61 53, 795 461 820, Manager: 606 112 473
Adres e-mail: recepcja@dworsanna.pl [8]
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