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"Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł,  

ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć."  

Coco Chanel 

 
TALARIA RESORT & SPA  
WYJĄTKOWE MIEJSCE DLA WAS! 

 

TALARIA RESORT & SPA to nowe miejsce gościnne na mapie Polski i pierwszy w Polsce 

obiekt hotelowy wellness i spa, którego oferta pobytowa stworzona jest z myślą o 

kobietach. W weekendy wypoczywają u nas wyłącznie Panie! 

 

Zapraszamy do  Talaria  Resort & SPA, wyjątkowego miejsca dla kobiet. 

Wyjątkowego, bo kobiety są wyjątkowe, ze swoimi potrzebami zależnymi od czasu…                 

i miejsca, w którym się znajdują oraz ludzi i emocji, które je otaczają. 

 

Talaria Resort & SPA to coś więcej niż hotel i SPA. To miejsce stworzone z myślą                         

o naszych Gościach. To tu poczujecie się wyjątkowo w każdym calu - niezależnie, czy … 

 chcecie się ukryć przed światem czy zabłyszczeć, 

 aktywnie spędzić czas, poradzić się specjalisty, czy też po prostu poleniuchować              

i dokończyć jedną z tych wyczekiwanych książek,                                                                                           

 może potrzebujecie chwili wytchnienia od obowiązków lub szukacie miejsca                              

na organizację spotkania biznesowego czy konferencji? 

 chcecie zadbać o kondycję i urodę, nauczyć się czegoś nowego lub zwyczajnie 

poplotkować z przyjaciółkami? 

 a może tylko porozmyślać, leżąc na trawie, zmęczyć się na siłowni, zrelaksować   

na masażu, odżywić skórę czy zlikwidować kilka zmarszczek? 

Niezależnie od tego, czy chcecie poczuć znów smak domowego soku z malin,                             

czy delektować się Dom Perignon - w Talaria Resort & SPA to Wy, KOBIETY, jesteście 

zawsze dla nas najważniejsze i Wasze lepsze samopoczucie stawiamy na pierwszym 

miejscu ! 
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FAKTY i LICZBY 

 
KONTAKT  Talaria Resort & SPA 

08-455 Trojanów 158   
Tel. +48 22 39 77 308/309 
e- mail: recepcja@talaria.pl; marketing@talaria.pl 
http://www.talaria.pl 
www.facebook.pl/TalariaSpa 
 

  
LOKALIZACJA  
I OTOCZENIE 
 

Talaria  Resort & Spa  położona jest w Trojanowie k. Garwolina 
(woj. mazowieckie), 93 km od Warszawy, 78 km od Lublina.  
Otoczony stawami i zielenią 25 hektarowego parku, XIX- wieczny 
pałac  w Trojanowie stanowi centrum tego wyjątkowego miejsca. 
Zabytek pozostawiony przez lata bez opieki, dziś otrzymał nowe 
życie, którego główną inspiracją stały się KOBIETY!  
Nie znaczy to, że jesteśmy zamknięci na mężczyzn - i oni znajdą   
w Talarii swoje ulubione miejsce. 
Cisza i spokój – tu słychać szum traw, szelest liści,  śpiew ptaków, 
rozmowy świerszcza ze szczupakiem a przy dobrej pogodzie 
nawet  własne marzenia ! 

Współrzędne GPS   N 51° 69' 183"  E 21° 81' 5526"  

Talaria Resort & SPA 
Trojanów 158 
08-455 Trojanów 
+48 22 839 02 58 

Historia  
 
 
 

Pierwsze wzmianki o Trojanowie pochodzą już z XV-go wieku -             

a jako pierwszy właściciel majątku wspominany jest Mikołaj Powała 

z Taczowa - postać znana z powieści "Krzyżacy" Henryka 

Sienkiewicza. Sądzi się, że otrzymał on miejscowość w darze                   

za męstwo wykazane podczas bitwy pod Grunwaldem i Koronowem. 

Z biegiem lat majątek wiele razy zmieniał właścicieli. Obecny Pałac 

został wyremontowany w 1868 r. na zlecenie rodziny Ordęgów, jak 

donoszą źródła, według projektu architekta Bolesława 

Podczaszyńskiego. Wtedy też został nadany mu wygląd włoskiej 

willi. 

 

mailto:recepcja@talaria.pl
mailto:marketing@talaria.pl
http://www.talaria.pl/
http://www.facebook.pl/TalariaSpa
http://www.facebook.pl/TalariaSpa
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W posiadanie rodziny Ordęgów posiadłość weszła 

najprawdopodobniej jako wiano żony Alfonsa Ordęgi – córki 

Ludwika Mędrzeckiego, sędziego pokoju powiatu łukowskiego. Po II 

wojnie światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa                     

i zarządzany przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

Pozostawiony bez opieki przez wiele lat popadał w ruinę, a jego stan 

techniczny stale się pogarszał. Następnie został zakupiony przez 

obecnego właściciela. 

Dziś, otoczony stawami i zielenią 25 hektarowego parku Pałac, dzięki 

zaangażowaniu nowych właścicieli oraz opracowaniu innowacyjnej 

koncepcji opartej na filozofii SPA & Wellness otrzymał nowe życie, 

którego główną inspiracją stały się KOBIETY - niezależnie od wieku 

i momentu życia, w jakim się znajdują. 

Skąd czerpaliśmy pomysł na nazwę? 

Otóż „TALARIA” nawiązuje do starogreckigo określenia 

„skrzydlatych sandałów” – symbolu boga – posłańca – Hermesa. 

„TALARIAE” były synonimem komfortu i wygody oraz lekkości               

w chodzeniu po pełnych „wybojów” drogach i ścieżkach życia. 

                              

 
Kategoria                   
i infrastruktura  
 

Talaria Resort & SPA to 34 komfortowe pokoje w Pałacu i 
Pawilonie Parkowym o niepowtarzalnym wystroju,  dwie 
restauracje, wyjątkowa strefa wellness & strefa SPA, fitness, 
herbaciarnia, oranżeria, lobby &cocktail bar, biblioteka oraz 
rozległy teren zieleni parkowej ze stawami (25 ha).  
 

 
Świat pokoi             
i atramentów  
 
 
 

Świat pokoi i apartamentów to świat przyjemności i relaksu.  

34 pokoje i apartamenty zlokalizowane w Pałacu i Pawilonie 

Parkowym pozostawią niezapomniane wrażenie dzięki 

olśniewającym widokom i tematycznym, niepowtarzalnym 

wnętrzom, dla wystroju których inspiracją stały się 
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Pokoje  
Classic Single 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokoje  
Classic Twin 

 
 
 
Pokoje   
Comfort  

 
 
 
Pokoje  
Superior Single 

 
 
Pokoje  
Superior Twin 
 
 
 
 
 

zainteresowania, osiągnięcia i sylwetki znanych kobiet. Dzięki 

połączeniu nowoczesności z odrestaurowanymi meblami                        

i kobiecym detalom,  udało nam się stworzyć komfortowe                         

i przytulne wnętrza. Nie zapomnieliśmy także o potrzebach 

naszych Gości, planując duże lustra czy też dobierając wysokiej 

jakości kosmetyki do pokoi. 

W budynku Pałacu znajdują się restauracje oraz część SPA, pokoje 

w Pawilonie Parkowym oddalone są o kilkaset metrów (należy 

przejść dziedzińcem). 

 1 pokój Classic Single (1 os.)   zlokalizowany                               
w  Pawilonie Parkowym – „poza prawem”-  to przytulny 
„mansardowy” pokój jednoosobowy idealny dla tych, którzy 
cenią sobie prostotę i spokój. Wygodny fotel rozkładany – to 
pomysł  na popołudniowy relaks przy dobrej książce, a także 
możliwość wypoczynku  dla drugiej osoby – wielkość pokoju  
to ok. 12 m2;  

 
 

 10 pokoi Classic Twin (2 os.)  to dwuosobowe mansardowe 
pokoje: „na podium”; "na wyścigach"; „w oczach artysty”, „na 
językach”; „w kalendarzu”; „w centrum wydarzeń”; „w 
przebraniu”; „na czele imperiów”  „w górach” i „ich żony”, 
zlokalizowane w  Pawilonie Parkowym, idealne dla tych, 
którzy cenią sobie prostotę i spokój. Wielkość pokoi to ok. 15 
m2; 
 

  5 pokoi Comfort (1 os.) - zlokalizowane w Pawilonie 
Parkowym, to przestrzenne pokoje jednoosobowe 
odpowiednie dla wymagających gości ceniących osobisty 
spokój, ale także wygodę i komfort snu (szerokość łóżka                   
to 140 cm);  
 

 4 pokoje Superior Single (1 os.) – zlokalizowane w Pałacu – 
„Magia Filmu”; „Mistrzynie Miłości”, „Magia Biznesu” i „Magia 
ogrodów”; 
 

 8 pokoi Superior Twin (2 os.) - zlokalizowane w Pałacu-
„Mistrzynie ekstrawagancji”; „Mistrzynie Słowa”; „Magia 
Nobla”;” Magia Muzyki”; „Mistrzynie kamuflażu”; Mistrzynie 
obiektywu”; „Magia Zapachu”, ”Mistrzynie pędzla” i 
„Mistrzynie Tańca”;  
 
 



 

Talaria Resort & SPA · 08-455 Trojanów 158 · www.talaria.pl · recepcja@talaria.pl 

Pokoje  
Superior Studio 
 
 
Apartamenty  
 
First Lady 

 
 

 2 pokoje Superior Studio (2 os. +): zlokalizowane w Pałacu 
„Magia Szampana” i „Mistrzynie Smaku”;  

 
 

 2 Apartamenty w Pałacu: „Królowe Ekranu” i "Królowe 
Stylu";  
 

 Apartament First Lady z dwoma sypialniami, domową 
kuchnią, salonem z kominkiem. 

Gastronomia   Restauracja SUSANNE  z herbaciarnią Essencia  

zarezerwowana  wyłącznie dla kobiet, dlatego też w 

niej panuje wyjątkowo kobieca atmosfera;  na co dzień w 

niej serwujemy śniadanie i lekki bufet lunchowy dla gości 

hotelowych, przez cały dzień na gości czeka bufet 

herbaciany. Wieczorem panuje w tej sali wyjątkowo kobieca 

atmosfera – rezerwujemy stoliki dla Pań – gości Talarii, ale  

także dla Pań nie nocujących w Talarii, ale korzystających z 

usług Day Spa lub tylko Restauracji  

 Restauracja SOPHIE  z letnim tarasem to restauracja a la 

carte i nasza propozycja dla wszystkich Pań , Panów i całych 

rodzin, czynna codziennie, w tygodniu od 14:00 do 21:00,  

w weekendy od 12:00 do 21:00. Nasza kuchnia to kuchnia 

świeżości prosto z natury. Chętnie serwujemy ryby   

naszych stawów, warzywa i owoce sezonowe. To także 

kuchnia inspiracji dla naszych gości , dlatego zachęcamy do 

rezerwacji zwykłego lunchu lub niezwykłego menu 

degustacyjnego na wyjątkowe okoliczności. Bo to one – 

ważne uroczystości naszych gości jak urodziny i imieniny są 

dla nas ważne, a solenizanci i jubilaci na pewno poczują się 

w swoim ważnym dniu wyjątkowo.                              

 Bar & Cafe Catherine, w którym oprócz tradycyjnych                    

i klasycznych drinków znajdziecie Państwo kolekcję win            

z całego świata oraz wyjątkowo lekkie  musujące koktajle.   
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Wellness  
&  My SPA 
 
Wellness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My Spa  
 
 
My Beauty  

 
 
 
 
 

 
 
 
Aqua: basen z przeciwprądem i podwodną muzyką (temp. 30 
stopni),  jacuzzi (36 stopni) ,  strefa relaksu z widokiem na ogród  
i fontannę  
Sauna: to strefa dla zmysłów z sauną kamienną, chłodzącą droga 
zmysłów, sauną infrared, misami kąpieli Kneippa  
Hammam:  z łaźnią parową, strefą peelingu solnego,  perłową 
strefa oczyszczania i wypoczywania  
Ziołowy domek: to aromatyczna strefa wypoczynku pierwsza 
lub ostatnia po saunach, wspaniała inhalacja a także relaks dla 
kręgosłupa i zdrowia z sienną parówką  (40 stopni)  
Cardio – sala z urządzeniami do treningu cardio i sala do ćwiczeń 
( zajęcia ruchowe- aerobic, zumba, joga)  
Relax – to strefy wypoczynku, z wygodnymi leżankami, koszami 
itp.  
 
5 gabinetów dla witalności, zdrowia i relaksu   w tym  
Solarium, Quarz, Soft Pack , My hammam, Body & Mind. 
 
7 gabinetów dla pielęgnacji twarzy i ciała,  a w tym: 
No1 Final Beauty, No2 Face & Body – Instytut Ingrid Millet, No3  
Fit & Form zabiegi modelujące, No4  -  Masaże Świata I No 5 Face 
& Body. 
 
 

 

Biblioteka 
Carpe Diem  

Pełna bestsellerów wybitnych autorek, ale także miejsce,                        

w którym możecie zdegustować wyśmienite, wyselekcjonowane 

wina. 
 

Sala 
Kominkowa  
w Pawilonie 
Parkowym 

Kameralna sala kominkowa dopasowuje swoje oblicze do pór 

dnia i potrzeb naszych Gości: poranne słońce oświetla kawowy 

bufet i poranne przekąski „dla rannych ptaszków”; Po śniadaniu 

w Sali kominkowej panuje twórcza atmosfera  warsztatów czy też 

seminariów i kameralnych szkoleń.  Po południu  znowu 
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swobodniej , na stole lądują książki i poradniki, a wieczorem gry i 

karty. To wtedy promienie słońca zastępuje ogień z kominka, do 

odpoczynku zachęcają miękkie fotele, światło lampki do czytania 

i… barek z nalewkami „Talariowej” roboty; zmierzch  to idealna 

pora na seans filmowy właśnie w Sali kominkowej. 

Sala Kominkowa to także miejsce na kameralne spotkanie 

firmowe do 30 osób. 

Oranżeria 
Sala konferencyjno – wystawowa (370 m²), która dopasuje się                       

do najbardziej wyszukanych życzeń naszych Gości. Przestrzeń 

realizacji wydarzeń tj.: pokaz mody, koncert, naukowa 

konferencja, wystawa rzeźby i malarstwa, jak również tai chi                   

z mistrzem z Tybetu, czy wieczór panieński – wszystko                      

jest możliwe! 

 

Park (25 ha): 

 3 stawy, gdzie można spokojnie pomyśleć, poleżakować, popływać łódką                        

lub kajakiem czy też nawet połowić ryby (i odkryć, że to z pozoru nudne zajęcie 

może być ciekawą odskocznią od stresu codzienności).  

 Rybaczówka -  miejsce biesiadne z piecem chlebowym idealne na letni lunch 

grillowy lub wieczór przy ognisku. 

 Letnia altana – to miejsce nad stawem idealne na kameralny koncert , poranny 

fitness czy też elegancki gabinet masażu na świeżym powietrzu  

 Nasza Bania – to zewnętrzna słowiańska sauna z sensami dla hartu ducha i ciała , 

z dróżką refleksoterapii  

 4 km dróżek do biegania i nordic walking 
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Dodatkowo w naszej ofercie zaplanowaliśmy szereg rozmaitych, cyklicznych 
wydarzeń, w tym: warsztaty rozwojowe i artystyczne oraz liczne atrakcje, które pozwolą 
każdemu z Was odkryć siebie na nowo! 

Oprócz tego, w każdym noclegu w wybranym przez Państwa pokoju w cenie zawarty 
jest  dostęp do całodziennego pakietu kulinarnego (oprócz oferty BB) oraz 
różnorodnych aktywności i atrakcji - w ramach formuły wellinclusive. 

 

 

...  bo TALARIA  Resort & SPA to wyjątkowe miejsce dla Was! 
 

 


