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Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

 • województwo dolnośląskie
• powiat świdnicki 
• gmina Jaworzyna Śląska

Jelenia G—ra
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na terenie Muzeum możliwy jest najem następujących przestrzeni:

• Sala Klubowa 

• Sala Kolejowa 

• Hala Wystawowa



sala klubowa

• sala na ok. 50 osób 

• idealna na:  - spotkania biznesowe 

        - spotkania integracyjne  

       - szkolenia                              

        - uroczystości rodzinne: - urodziny 

          - chrzciny 

          - komunie  

          - rocznice

• posiada dobrej jakości sprzęt muzyczny oraz 

parkiet – doskonała na wieczorki taneczne czy 

dancingi

sala kolejowa

• kameralna sala na ok. 40 osób 

• znakomicie się nadaje na szkolenia, konferencje, 

kursy, warsztaty i inne organizowane spotkania

• w ciekawej scenerii pamiątek kolejowych, su-

rowe ceglane ściany z eleganckimi drewnianymi 

stołami i krzesłami

• jako jednorodna przestrzeń jest świetna na 

warsztaty i miejsce prób,



obie sale: klubowa i kolejowa

• są oryginalne, klimatyczne i unikatowe 

• sąsiadują ze sobą, znajdują się na tym samym poziomie

• mogą pomieścić łącznie do 90 osób 

• stoły i krzesła aranżowane są wg potrzeb  

• ogrzewane są podczerwienią 

• mają dostęp do ogrodzonego parkingu 

• dysponują zapleczem kuchennym 

• wynajmujemy je również z pełnym wyposażeniem na 
konferencje, spotkania biznesowe (sprzęt multimedialny, 
nagłośnienie, projektor, drukarki etc.)

• udostępniamy je razem, bądź każdą z osobna

• jesteśmy w stanie obsłużyć usługą cateringową

• zlokalizowana przy bramie nr 17 w środku zabytkowej parow-
ozowni

• pomieści 80 osób

• industrialny klimat

• znakomicie nadaje się na klimatyczne spotkania okolicznościo-
we, koncerty, prezentacje własnych kolekcji i zbiorów (wystawy 
tematyczne)

• dostępna usługa cateringowa oraz zaplecze kuchenne

hala wystawowa
13

 ,5
 m

5 m

22 m



dodatkowo:

• świadczymy catering- od organizacji przerwy kawowej po obi-
ad / kolację

• dysponujemy bazą noclegową w eleganckiej Willi Fischer.

• jesteśmy w stanie przeprowadzić zwiedzanie Muzeum z niety-
powym scenariuszem np. przywożąc gości szynobusem albo 
amerykańskim schoolbus’em. 

w okolicy: 

• znajduje się należący do naszej Fundacji Folwark w Piotrow-
icach Świdnickich, który również może być częścią oferty  (zdję-
cie poniżej)

• znajduje się malowniczy 10-hektarowy zbiornik wodny - 
Żwirownia

• bliskość atrakcji turystycznych, takich jak: Zamek Książ, miasto 
Świdnica z Katedrą i Kościołem Pokoju (UNESCO), miasto Strze-
gom z zabytkową starówką, Jawor z Kościołem Pokoju.\



informacja i kontakt :

 +48 692-407-401

muzeumkolejnictwa

rezerwacje@muzeatechniki.pl

www.muzeumkolejnictwa.pl

/muzeum.kolejnictwa

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej 

Muzeum Kolejnictwa 


