
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

DZIEŃ KOBIET  
8-10 marca 2019 r. 

 
 

 
PIĄTEK 8 marca  

 
Od godz.16.00 Powitanie Gości             Rozpoczęcie doby hotelowej 

               12.00-22.00             Zapraszamy do Restauracji w Gościńcu Ryński Młyn nad jeziorem Ryńskim* 
 

Od godz. 19.00       Trzydaniowa wykwintna kolacja serwowana z muzyką na żywo –  

                                    - sax Grzegorz Piwowoński oraz DJ                                                              Dziedziniec (Poziom I) 

Od godz. 20.00       Wieczorny pokaz pole dance w wykonaniu vice mistrza świata                                      

                                    Pole Dance IPC Patryka Rybarskiego                                                           Dziedziniec (Poziom I) 

 

SOBOTA 9 marca  
         

07.00-11.00 Śniadanie w formie bufetu                                                              Restauracja Refektarz (Poziom I) 

11.00  Trening taneczny (latino solo / zumba)                                             Sale Jagiellonów (Poziom „0)    

        12.00-22.00             Zapraszamy do Restauracji w Gościńcu Ryński Młyn nad jeziorem Ryńskim* 
 

Od godz. 12.30 Spotkanie z Kosmetologiem – profesjonalne doradztwo i ekspresowe zabiegi 

                                                                                                                                                           Sale Jagiellonów (Poziom „0)     

14.30-15.30 Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem                                                          Spotkanie przy Recepcji  

        16.00 Turniej bowlingowy o butelkę wina (czas trwania do 60 minut)                  

                                                                                           Zbrojownia – Budynek naprzeciwko Zamku   



 

       16.00-18.00 Sekrety golfa z Instruktorem (Liczna miejsc ograniczona. Zaproszenia do odebrania                               
                                       w Recepcji hotelowej . Co 30 minut – 4 osoby) 
                                                                                            Zbrojownia – Budynek naprzeciwko Zamku      

17.00-21.00             Dwudaniowa kolacja serwowana w Gościńcu Ryński Młyn                                                                                        

                                                                                             Restauracja w Gościńcu Ryński Młyn nad Jeziorem Ryńskim  

22.00-02.00 Wieczorna zabawa w Castle Night Club z DJ-em                                  Winiarnia (Poziom „0”) 

       

NIEDZIELA 10 marca 
 
 

 07.00-11.00  Śniadanie w formie bufetu                                                            Restauracja Refektarz (Poziom I)     

10.00-11.00    Aqua aerobic                       Spotkanie na basenie  
 

 

 

Tego dnia, po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji Hotelu,                                                                                                            

możliwe jest bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do godz. 15.00. 

 
 

             

 
 
* Szef kuchni Gościńca Ryński Młyn zaprasza na okolicznościowe menu z okazji Dnia Kobiet:  
 
Ser camembert panierowany w płatkach migdałów z musem gruszkowym, grzanką czosnkową 
 i sosem żurawinowo-porzeczkowym - 18 denarów 
 
Sałata młodości - sałaty, kiełki, grillowany indyk, pomarańcza, żurawina, orzechy, lekko pikantny dressing                 
słodko-kwaśny, z grzanką serową - 19 denarów 
 
Sałata Młynarza - sałaty, grillowany pstrąg, sezam, warzywa, dressing miodowo-koniakowy pikantny 
z grzanką serową - 20 denarów 
 
Beza wiśniowa z sosem z kiwi i pigwy - 12 denarów 
 
Zapraszamy do zakupienia zestawu : ser camembert lub jedna z sałat do wyboru oraz beza – kieliszek nalewki gratis  
 
 

 
PONADTO  ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z DODATKOWYCH ATRAKCJI : 

 
Centrum Rekreacji (w cenie pobytu) basen, sauny  -   czynne codziennie od 08.00-22.00 

 
Sala Fitness, stół do tenisa (w cenie pobytu)  - codziennie 7.00-23.00 (bezpłatnie) – Budynek Zbrojowni 

 
Zbrojownia (kręgielnia, bilard) - czynne w piątek  w godz.  17.00-22.00, 

sobota i niedziela w godz. 15.00-22.00 


