
Wyjątkowa przestrzeń 
dla wyjątkowych wydarzeń

https://starymanez.pl


Od jesieni 2015 roku zapisujemy kolejne karty historii 
Starego Maneżu. Zabytkowa część budynku zosta-
ła zaadaptowana na nowoczesną salę koncertową 
z antresolą, a w części dobudowanej zlokalizowano 
restaurację, salę wine bar z tarasem oraz browar rze-
mieślniczy. 



Stary Maneż to tętniące życiem, kulturalno – rozrywkowe centrum Gdańska – Wrzeszcza, a przede 
wszystkim doskonałe miejsce do organizacji różnego typu spotkań biznesowych czy konferencji. Wy-
jątkowe otoczenie zapewnia niepowtarzalny charakter każdemu odbywającemu się tutaj wydarze-
niu. Wśród nich konferencje biznesowe, nietuzinkowe targi, wystawy, panele dyskusyjne, warsztaty 
tematyczne a także interesujące, różnorodne koncerty i festiwale, spektakle taneczne, plenerowa 
scena muzyczna.

Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt osadzony w historycznym otoczeniu stanowi ciekawą alternaty-
wę dla wnętrz hotelowych czy sal konferencyjnych. Stary Maneż to 1 700 m2 niezwykle klimatycznej 
przestrzeni z wielofunkcyjną salą ze sceną i widownią na 1 500 osób. To doskonałe miejsce spotkań 
otwarte na potrzeby biznesowej społeczności.

Stary Maneż



Do dyspozycji naszych Gości oddajemy prze-
stronną salę z antresolą. Dodatkowo miejsce 
posiada świetne walory akustyczne i dysponuje 
najwyższej klasy systemami nagłośnienia oraz 
oświetlenia, spełniając oczekiwania najbardziej 
wymagających artystów. Układ widowni może 

być dowolnie konfigurowany, zgodnie z potrze-
bami. W zależności od aranżacji ustawienia oraz 
oświetlenia jasne i przestronne wnętrze może 
pełnić rolę eleganckiej sali bankietowej, a po za-
ciemnieniu okien może stać się sprzyjajacą sku-
pieniu salą konferencyjną. 

Sala główna

Parametry techniczne głównej sali:

·  powierzchnia ok. 800 m2  (antresola + sala + scena) 

wymiary: szerokość 17 m, długość 26 m, wysokość 6m
·  profesjonalne mikrofony światowej klasy 

marek takich jak Neumann, Telefunken,  
DPA, Sennheiser, Shure

·  nagłośnienie oparte na systemie NEXO 
oraz mikserach YAMAHA

·  oświetlenie ROBE i MA Lighting

·  modułowa scena o maksymalnej powierzchni 100 m2

·  ekran o wymiarach 6 x 4,5 m oraz rzutnik  
o rozdzielczości 5 000 ascii

·  bezprzewodowy Internet
·  trzy garderoby wyposażone w prysznic i toaletę
· wymiary sceny: szerokość 9.5 m, długość 6.0 m                   
  (z możliwością rozszerzenia), wysokość 6.1m, wysokość 
  podłogi sceny 1.15 m

USTAWENIA KLUBOWE ILOŚĆ OSÓB
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USTAWENIA BANKIETOWE ILOŚĆ OSÓB
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Ta wielofunkcyjna przestrzeń może pomieścić 
do 1 500 osób w układzie koncertowym. Na obu 
poziomach zlokalizowane są bary, gotowe ob-
służyć maksymalną liczbę gości. Sala posiada 
scenę, a do dyspozycji artystów pozostają trzy 

Sala główna
garderoby wyposażone w toaletę i prysznic.
Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami i pozbawiony jest barier 
architektonicznych. 
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Browar Vrest
Browar Vrest stanowi kulinarne serce Starego Maneżu. 
Warzone na miejscu rzemieślnicze trunki odwołują się 
do piwowarskiej tradycji Wrzeszcza. Miedziane kadzie                           
nadają charakter zlokalizowanej na parterze restauracji, 
a ich zawartość z pewnością umili niejedno spotkanie.                               
W pełni wyposażone zaplecze gastronomiczne oraz kunszt                      

naszych kucharzy pozwalają nam tworzyć unikalną ofertę kulinar-
ną, ale i zapewnić kompleksowy catering począwszy od wyszuka-
nych przekąsek aż po pełną kartę dań. Znajdująca się nad restau-
racją klimatyczna sala wine bar to z kolei doskonała przestrzeń dla 
kameralnych spotkań firmowych, szkoleń, warsztatów, konferencji 
prasowych, prezentacji a także imprez okolicznościowych. 

Parametry techniczne sali wine bar:

·  powierzchnia ok. 100 m2

·  sala w kształcie litery L pozwalająca na wydzielenie strefy ca-
teringowej w okolicach baru i prowadzenie eventu w dalszej 
części sali

·  wymiary głównej części sali: długość 18 m, szerokość 4 m
·  w pełni funkcjonujący bar, telewizor ledowy, rzutnik, ekran 

oraz flipchart
·  własny taras z widokiem na park



Przestrzeń Starego Maneżu płynnie łączy się z sąsiadującym parkiem. Roz-
legły trawnik otoczony zabytkowym starodrzewem pozwala odetchnąć w 
przerwie konferencji czy spotkania. Stanowi również wymarzoną scenerię 
dla imprez na świeżym powietrzu. Teren zaaranżowany w przestrzeni między 
budynkami Garnizonu Kultury pozwala na organizację garden party, rodzin-
nych pikników oraz plenerowych eventów i koncertów. 

Plener



· 1 700 m2 przestrzeni eventowej
· możliwość ustawienia klubowego, bankietowego i teatralnego
· profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
· klimatyczna sala wine bar 100 m2

· zakwaterowanie 300 m od obiektu, dostępność ok. 190                   
   miejsc noclegowych
· na miejscu własna restauracja z browarem rzemieślniczym                     
   oraz winami  z własnej, francuskiej winnicy 

Wyjątkowe centrum konferencyjno-eventowe w sercu Trójmiasta   

· rozległy park i tereny zielone
· ok. 550 ogólnodostępnych miejsc parkingowych
· odległość do centrum - 6 km
· odległość do lotniska - 9 km
· odległość do dworca PKP - 6 km
· wjazd na autostradę A1 - 25 km 

Stary Maneż to dziś rozpoznawalny obiekt, który zyskał miano jednego z najmodniejszych miejsc na 
mapie kulturalnej Trójmiasta. Doskonale zlokalizowany znajduje się przy ulicy Słowackiego w Gdańsku, 
w samym centrum dzielnicy Wrzeszcz.



Szerokie spektrum możliwości, jakie daje przestrzeń Starego 
Maneżu pozwala na przyjęcie półtora tysięcznej publiczno-
ści na koncercie rockowym, by następnego dnia przeisto-
czyć się w klimatyczną przestrzeń bankietową z muzyką na 
żywo. To idealne miejsce na organizację wydarzeń takich jak 

Zapraszamy

konferencje, targi, spotkania biznesowe czy imprezy okolicz-
nościowe.  Do organizacji każdego wydarzenia podchodzimy 
indywidualnie, przywiązując wagę do potrzeb i oczekiwań na-
szych Gości. Z przyjemnością spotkamy się przy kawie i omó-
wimy szczegóły planowanego wydarzenia. 



STARY MANEŻ
ul. J. Słowackiego 23,
Garnizon Kultury
80-257 Gdańsk Wrzeszcz
+48 696 193 788
+48 696 585 222
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