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Współrzędne: Szerokość - 52.084253, Długość - 23.131971  

  Europejskie Centrum Kształcenia w Roskoszy, gmina Biała Podlaska

Zabytkowy zespół dworski i folwarczny , nr rej.: A/196 z 13.02.1967 i z 5.12.1983:

- dwór, z 1830r. Na pocz. XVIII w. Radziwiłłowie wybudowali tu drewniany dwór myśliwski z bażanciarnią i
zwierzyńcem. Obecnie istniejący dwór został wzniesiony ok. poł. XIX w. wg projektu arch. Franciszka Jaszczołda.
Parterowy budynek z cegły, z mieszkalnym poddaszem i facjatami wzniesiono na planie prostokąta. Wybudowano go w
stylu klasycystycznym, jedynie elewacja boczna od strony wschodniej zaprojektowana została w stylu neogotyckim. W
1842 r. dobra w Roskoszy przeszły w ręce Łubieńskich, następnymi właścicielami byli Mielżyńscy, a przed ostatnią
wojną Karscy. Tu znajdowała się część słynnej biblioteki Mielżyńskich, całkowicie zniszczonej w czasie okupacji.

- stajnia cugowa, z 1830r wybudowana z neogotycką stylizacją

- zachowany do dziś park angielski  z aleją dojazdową, 2 poł. XIX

- gorzelnia, z 1888r

- 2 magazyny, z 1888r

- obora z 1888r

tel. (83) 344 41 17

Hotel znajdujący się w zabytkowym zespole oferuje 55 miejsc i 18 miejsc noclegowych w standardzie turystycznym
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Europejskie Centrum Kształcenia
Zespół dworsko - parkowy w

Roskoszy to dwa odrestaurowane

obiekty zabytkowe otoczone starym

parkiem. Mieszczą się w nich hotele na

ok. 60 miejsc noclegowych,

restauracja, sala konferencyjna,

centrum biznesu i przedsiębiorczości,

winiarnia, kawiarnia. Do dyspozycji

gości jest też Stanica z kominkiem na

ok. 200 osób, zagospodarowane

miejsce na ogniska i grill a także

boisko do gry w piłkę nożną. Okolica

słynie z walorów przyrodniczych i

klimatycznych oraz z bliskości

Stadniny Koni Arabskich w Janowie

Podlaskim. Piękna przyroda,

estetyczne otoczenie, profesjonalna

baza konferencyjno - szkoleniowa oraz

kompleks gastronomiczno - hotelowy

w stylowych budynkach Dworku i

Stajni Cugowej pozwalają doskonale

połączyć szkolenia i narady z

wypoczynkiem. 

The manor complex in Roskosz

consists of two restored historic

buildings surrounded by a park from

XVII century. In the neo classical

manor there are 30 high standard hotel

places and one suite, a conference

room for 60 people, a buisness and

enterprise centre, a cafe, a wine bar

and a night club, in the neo-gothic

buliding adapted for a hotel there a

campsite called "Stanica" located on

the edge of the park where parties with

bonfires, barbecue are organized.

There is also a football field. The

region where the manor complex is

situated, is famous for its natural and

climatic values and the nearness of

"The Arab Horses Stud Farm" in

Janów Podlaski. Beautiful nature, clean

surroundings, professional base for

conferences and training, gastronomic

and hotel complex in stylish buildings

perfectly allow to combine

professional matters with relax. 
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