Pałac Jasminum - miejsce spotkań twórczych
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Agroturystyka przy pałacu Jasminum to magiczne miejsce o ciekawej historii. Obecni właściciele,
rodzina Oczkowskich, stara się przywrócić pałac, przypałacowe zabudowania oraz park do dawnej
świetności i odtworzyć jego unikatowy chrakter. Dawniej było to miejsce, gdzie odbywały się huczne
bale, eleganckie spotkania towarzyskie czy polowania zwieńczone wspólnym biesiadowaniem.
Każdy kolejny właściciel wprowadzał do pałacu swoje udogodnienia, po swojemu stylizował wnętrza
dzięki temu oraz wyszukanemu gustowi właścicielki, pałacowe wnętrza oraz budynki przy pałacu
nabrały niepowtarzalnego klimatu. W części agroturytycznej- noclegowej każdy pokój jest urządzony
w oryginalny i niepowtarzalny sposób np. w stylu rystykalnym, art deco, secesyjnym, graﬁcznym
czy sielskim.
Pałac Jasminum to miejsce spotkań twórczych i słynie z organizowania warsztatów fotograﬁi
artystycznej.
Pałac w Zalesiu to mający swoją historię, urokliwy zakątek wciśnięty między lasy i pola Krajny i Pałuk.
Stary folwark, przytulony do niego pałac oraz ogromny park to kopalnia plenerów i jedynych w swoim
rodzaju miejsc. Wszechobecny bluszcz, stare drzewa, charakterystyczna architektura, tchnie duchem
dawnych czasów, który rozkocha w sobie niejednego adepta fotograﬁi.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w piwnicach pałacu, natomiast zdjęcia zgodnie z harmonogramem i
planami prowadzących robione są zarówno w parku, jak i zniszczonych wnętrzach starej gorzelni oraz
okolicach pałacu.
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fot. Magdalena Potulska (zdjęcie 1,2,3)
okolica
Pałac w Lubostroniu [6]
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie [7]
Gąsawa [8]- kościół pw. Św. Mikołaja
Ponadto liczne dworki i pałace. W promieniu 25 km. znajdziemy rezydencje w: Rozpętku, Siernikach,
Smogulcu, Chwaliszewie, Tupadłach, Szczepicach, Suchoręczku, Samoklęskach, Potulicach (tu także
obóz, cmentarz i karcer) , Czeszewie, Żabiczynie, Budzyniu, Włoszczanowie, Kaczkówku, Woli,
Cerkwicy, Sobiejuchach, Uściskowie, Słębowie, Gogółkowie, Barcinie, Marcinkowie Dolnym,
Krotoszynie, Srebrnogórze, Słupach, Górkach Dąbskich, Brzyskorzystwi, Żninie (w nim Muzeum Sztuki
Sakralnej), Chrapliwie, Grochowiskach Szlacheckich, Reczu, Sielcu, Kołdrąbiu,

kontakt
Pałac Jasminum
Zalesie
ul. Szubińska 1
89-200 Szubin
tel. 52 384 84 12
e-mail: info@warsztatywzlodziejewie.pl
http://palac-jasminum.pl/index.php [9]

Pałac Jasminum - miejsce spotkań twórczych
Język Polski

adres strony: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/palac-jasminum-miejsce-spotkan-tworczych
Odnośniki
[1] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/palac-jasminum-miejsce-spotkan-tworczych
[2] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/1_2.jpg
[3] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/2_3.jpg
[4] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/3_3.jpg
[5] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/4_2.jpg
[6] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/lubostron
[7] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/biskupin
[8] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/gasawa
[9] http://palac-jasminum.pl/index.php

