WAKACJE
NA MAZURACH

Codzienne :
Aktywnie na wodzie.
DO WYNAJĘCIA na Jeziorze Ryńskim - bez uprawnień - 3 motorówki VIVA 606 OPEN.
Istnieje możliwość wynajęcia motorówki ze sternikiem. Maksymalna liczba osób na łodzi - 6 i 2 dzieci.
Cennik dla Gości Hotelu ZAMEK RYN****:
- wynajęcie motorówki bez sternika: 140 zł / godzina (paliwo wliczone w cenę)
- wynajęcie motorówki ze sternikiem: 200 zł / godzina (paliwo wliczone w cenę)
- wynajęcie motorówki na cały dzień - 600 zł (cena nie zawiera paliwa).
CENA ZAWIERA: opłatę za jacht motorowy, ubezpieczenie jachtu i NNW załogi oraz paliwo (za wyjątkiem wynajęcia na
cały dzień)
Łodzie wyposażone są w GPS oraz echosondę. Szczegółowe informacje oraz zakup biletów w RECEPCJI HOTELOWEJ.
Podwodny świat i tajemnice jeziora Ołów – nurkowanie z instruktorem (za dodatkową opłatą) rezerwacja tel. 501 584 262
p. Michał Górny lub tel. 603 540 609 p. Joanna Chojnacka (Kurs teoretyczny, niezbędny sprzęt , 20 min podwodnej
wędrówki uwiecznionej pamiątkowym filmem lub zdjęciem oraz certyfikatem) płatny dodatkowo 200 zł/Osoba – zajęcia
realizowane przy minimum 2 Osobach (rezerwacja na jeden dzień przed skorzystaniem z atrakcji zapisy w Recepcji
Basenu do godz. 20.00)
MAZURSKA REKREACJA (zajęcia we własnym zakresie) :
Możliwość wypożyczenia : rowerów – mapka z trasą rowerową (gratis), kijków do Nordic Walking, sprzętu
wędkarskiego –informacji udziela Recepcja Basenu.
Skrzydlate Mazury – oferta atrakcji lotniczych (tel. 604 980 011 p. Dominik Kaźmierczak) :

- 15-minutowy lot widokowy motolotnią dla 1 Osoby koszt 260 PLN - Mazury z lotu ptaka : start motolotni odbywa się 20 km od
Zamku – dojazd własny
- własnoręczne niezapomniane fotografie z lotu ptaka - zapewniamy sprzęt fotograficzny (prosimy o zabranie własnej karty SD) istnieje możliwość nakręcenia filmu video z lotu za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie z pilotem
- trasę lotu można ustalić indywidualnie
- loty wykonywane wczesny rankiem lub późnym popołudniem
- zapierające dech mazurskie krajobrazy, widziane z kilkuset metrów wysokości, na zawsze pozostają w pamięci
- istnieje możliwość zamówienia lotu dla drugiej Osoby - na drugiej motolotni (obie motolotnie będą latać jednocześnie) niezapomniane wrażenia – dodatkowy koszt 260 PLN
- WAŻNE: atrakcja uzależniona od warunków atmosferycznych.

(PONIEDZIAŁEK)
07.00-11.00
Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
09.00-20.00
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY**
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
10.00-12.00
Bądź jak NEMO (instruktarz nurkowania na basenie dla Dorosłych i Dzieci od 8 roku życia)
UWAGA- ilość miejsc ograniczona do 15 Osób - zapisy w Recepcji, spotkanie na basenie
13.00-14.00
Skok w średniowiecza urok – wybór strojów z epok (Budynek Zbrojowni I piętro)
17.00-18.00
Spacer szlakiem historii Rynu, spotkanie przy Recepcji
Przechadzka po Rynie, podczas której uczestnicy poznają wszystkie atrakcje tego miasta
17.00-21.00
Kulinarna podróż do przepysznych zakątków świata (obiadokolacja)
22.00-02.00
Tańce i hulance (DJ) w Klubie Nocnym, Winiarnia (Poziom „0”)

(WTOREK)
07.00-11.00
09.00-20.00

Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY*
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
12.45
Kuchnia bez tajemnic czyli Akademia Kulinarna HOTELU ZAMEK RYN**** dla małych i dużych
(Prosimy o punktualne przybycie)
UWAGA- ilość miejsc ograniczona
17.00-20.00
Smacznie, pysznie i w plenerze - kolacja grillowa z pieczeniem smoczych ogonów,
Miejsce grillowe przed Zamkiem
21.00
Straszne fajne zwiedzanie Zamku z dreszczykiem dla Dorosłych
Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale też poszerzania swojej wiedzy. Wybierz się z nami na niezwykłą
podróż w czasie, aby poznać historię zamku i jego mieszkańców. Późna pora zwiedzania oraz dodatkowe
atrakcje, sprawią, iż zapamiętasz ją na długo. Spotkanie przy Recepcji
22.00-02.00
Tańce i hulańce (DJ) w Klubie Nocnym, Winiarnia (Poziom „0”)
(ŚRODA)
07.00-11.00
09.00-20.00
17.00-21.00
17.00
18.00

22.00-02.00

Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY**
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
Kulinarna podróż do przepysznych zakątków świata (obiadokolacja)
Zamkowy turniej bowlingowy dla całej Rodziny (czas trwania ok. 60 minut) ,
Zbrojownia – Budynek naprzeciwko Zamku
„Jak łączyć alkohole?” – najlepsze pomysły na drinki oraz ich zdobienie, czyli sztuka garnirowania
i miksologii. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – płatna dodatkowo 20 zł/Osoba. (rezerwacja
na jeden dzień przed skorzystaniem z atrakcji zapisy w Recepcji do wtorki tj. do godz. 20.00 – uwaga
liczba miejsc ograniczona – grupa do 20 Osób !) , Winiarnia (Poziom „0”)
Tańce i hulańce w Klubie Nocnym ,Winiarnia (Poziom „0”)

(CZWARTEK)
07.00-11.00
Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
09.00-20.00
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY**
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
16.00-18.00
Skok w średniowiecza urok – wybór strojów z epok (Budynek Zbrojowni I piętro)
18.00
Rycerz co do boju staje (w terminach :10.08, 24.08) lub kasztelańska feta
(w terminach 03.08, 17.08 ) - obiadokolacja z programem artystycznym
zaproszenia do odbioru w Recepcji
22.00-02.00
Tańce i hulańce (DJ) w Klubie Nocnym, Winiarnia (Poziom „0”)
(PIĄTEK)
07.00-11.00
09.00-21.00
13.15
16.30
17.00-21.00
18.00

19.00
22.00-02.00

Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY**
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
Kuchnia bez tajemnic czyli Akademia Kulinarna HOTELU ZAMEK RYN**** dla małych i dużych
Prosimy o punktualne przybycie) UWAGA- ilość miejsc ograniczona
Odkryj tajemnice średniowiecznego Zamku – zwiedzanie z Kustoszem, spotkanie przy Recepcji
Kulinarna podróż do przepysznych zakątków świata (obiadokolacja)
Mazurski Rejs Komediowy : „Mąż i Żona” (w terminie : 11 sierpnia)
Sale Jagiellonów (Poziom „0” ) – KOSZT BILETU 89 ZŁ/BRUTTO/OSOBA.
W czasie spektaklu zapewniamy opiekę dla Dzieci od 4 roku życia.
Pokaz nauki gry w golfa dla chętnych (w terminach : 04.08, 11.08, 18.08)
Budynek Zbrojowni naprzeciwko Zamku
Tańce i hulańce (DJ) w Klubie Nocnym, Winiarnia (Poziom „0”)

(SOBOTA)
07.00-11.00
09.00-21.00
10.00-19.00
17.00-21.00
20.00
20.00-23.00
22.00-02.00

Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY**
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
Moda przy kawie – sklep z ekskluzywną odzieżą damska (w terminach : 05.08, 12.08, 19.08)
Kulinarna podróż do przepysznych zakątków świata (obiadokolacja)
Ach to w głowie się nie mieści , tak ciekawe opowieści - zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem
i dreszczykiem dla Dzieci, spotkanie przy Recepcji
Przygoda w Castle Casino - zaproszenia do odbioru w Recepcji ,
Budynek Zbrojowni naprzeciwko Zamku
Tańce i hulańce (DJ) w Klubie Nocnym , Winiarnia (Poziom „0”)

(NIEDZIELA)
07.00-11.00
Wyborne śniadanie w formie obfitego bufetu
09.00-19.00
Nieustający czas relaksu dla Dorosłych w SPA Księżnej ANNY**
(oferta specjalna dla Gości hotelowych)
09.00
Chlup do wody po nagrody – szukanie skarbu na basenie. Spotkanie na basenie
10.00-15.00
Moda przy kawie – sklep z ekskluzywną odzieżą damska (w terminach : 06.08, 13.08, 20.08)
12.00-15.00
Dla weekendowych Gości - wycieczka do przeszłości animacje rycerskie przed Zamkiem, w razie
niepogody zajęcia przeniesione do Zamku (w terminach : 06.08; 13.08; 20.08)
17.00-21.00
Kulinarna podróż do przepysznych zakątków świata (obiadokolacja)
16.30
Co Wielki Mistrz ukrył na wypadek wszelaki ? bajki o Rycerzach i poszukiwanie skarbu,
spotkanie przy recepcji
22.00-02.00
Tańce i hulańce (DJ) w Klubie Nocnym , Winiarnia (Poziom „0”)

* Czas relaksu dla Dorosłych – Dzieciom dedykujemy Animatora
w Bajkogrodzie , zaś Dorosłych serdecznie zapraszamy do korzystania
z Centrum Rekreacyjno- Wypoczynkowego (basen z widokiem na
kominek, sauny), Sali Fitness.
** Oferta płatna dodatkowo

Uwaga : miejsce realizacji zajęć może ulec zmianie .
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 16.00.

SZANOWNI GOŚCIE ,
serdecznie zapraszamy do zamkowej CZYTELNI , przygotowanej z myślą o Państwu na ANTRESOLI,
która znajduje się na Zamkowym Dziedzińcu (Poziom I).

USŁUGI DODATKOWE BEZPŁATNE DLA GOŚCI HOTELU ZAMEK RYN****
* DOSTĘP DO PLAŻY NA JEZIORZE OŁÓW.
*MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA LEŻAKÓW I RĘCZNIKÓW KĄPIELOWYCH DLA GOŚCI
(wypożycza Recepcja Basenu tel. 805) - Uwaga ! ilość leżaków ograniczona
* Skok w średniowiecza urok – wybór strojów z epoki (Budynek Zbrojownia, I piętro)
* KLUB MALUCHA – działa przez całe Wakacje; do dyspozycji zabawki, materiały papiernicze, farby, kredki,
wycinanki, gry planszowe,
* Animacje dla Dzieci w następujących godzinach:
I TYDZIEŃ (TERMINY REALIZACJI: 31.07-05.08, 14-19.08, 28-30.08)
Poniedziałek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Wtorek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Środa: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Czwartek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Piątek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Sobota: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
II TYDZIEŃ (TERMINY REALIZACJI: 07-12.08, 21-26.08
Poniedziałek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Wtorek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Środa: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Czwartek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Piątek: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
Sobota: 11.00-13.00, 14.00-17.00, 18.00-19.00
* Plac zabaw dla dzieci (tuż przy Zamku, przy budynku Zbrojowni)
* Korzystanie z sali fitness i stołu do tenisa w Zbrojowni (codziennie w godzinach 07.00 - 23.00)
* Korzystanie z basenu i saun (codziennie w godzinach 8.00-22.00)
* Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, kijów do Nordic Walking
(codziennie w godzinach 8.00-22.00 - rezerwacja recepcja Basenu tel. 805)
USŁUGI PŁATNE
SPA KSIĘŻNEJ ANNY – gabinety czynne : poniedziałek - czwartek w godz. 9.00 - 20.00
piątek-sobota 9.00 - 21.00, niedziela 9.00-19.00 (rezerwacja – tel. 862)
ZBROJOWNIA: Kręgielnia, Bilard czynna: poniedziałek – piątek w godz. 15.00-22.00
sobota- niedziela w godz. 12.00-22.00 (rezerwacja – tel. 803)
* Kort tenisowy - 20 zł za godzinę (zapisy prowadzi Recepcja Basenu tel. 805)
* Rowery – 10 zł za godzinę (rowery miejskie, grupa 2) lub 35 zł za dzień (rowery turystyczne profesjonalne,
grupa 1)
(zapisy prowadzi Recepcja Basenu tel. 805)
INDYWIDUALNA OPIEKA DO DZIECI W CZASIE POBYTU zapisy przyjmuje Recepcja Basenu
SKLEP SMAKI MAZUR (w Gościńcu Ryński Młyn)
Czynny : niedziela – czwartek w godz. 10.00-18.00 , piątek-sobota w godz. 10.00-20.00
RESTAURACJA W GOŚCIŃCU RYŃSKIM MŁYN czynna : codziennie w godz. 11.00- 23.00
(KUCHNIA PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA DO 22:00)
PIZZERIA – VILLA TRATTORIA czynna : codziennie w godz. 11.00 - 22.00

