
   
 
 
 
 
 
 

 FERIE Z HARRYM POTTEREM*  
14.01-24.02 

HARRY POTTER – SZKOŁA MAGII W ŚREDNIOWIECZNYM 
ZAMKU  

    

 
PONIEDZIAŁEK 

07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-20.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna) 
10.00        Opowieści o zamku dla Małych i Dużych dla Dzieci – zwiedzanie z przewodnikiem (Spotkanie przy Recepcji) 

Prawdziwe czary i nie tylko w Klubie Malucha  - animacje dla Dzieci oraz czas relaksu dla Dorosłych**- 
czas trwania animacji 6 godz. (trzy bloki).  Godziny animacji: 11:00 – 13:00; 14:00 – 17:00; 18:00 – 19:00 

17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  
19.00-20.30  Gry i zabawy rycerskie, których pominąć nie sposób  

 
WTOREK 

07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-20.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna) 

Prawdziwe czary i nie tylko w Klubie Malucha  - animacje dla Dzieci oraz czas relaksu dla Dorosłych**- 
czas trwania animacji 6 godz. (trzy bloki).  Godziny animacji: 11:00 – 13:00; 14:00 – 17:00; 18:00 – 19:00 

13.00               Babeczki Zgredka – „Akademia Kulinarna” (Prosimy o punktualne przybycie)  
17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  
Od 19.00       Rodzinne rozgrywki bowlingowe (czas trwania do 60 minut) - Budynek Zbrojowni naprzeciwko Zamku 
 

ŚRODA 
07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-20.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna) 

Prawdziwe czary i nie tylko w Klubie Malucha  - animacje dla Dzieci oraz czas relaksu dla Dorosłych**- 
czas trwania animacji 6 godz. (trzy bloki).  Godziny animacji: 11:00 – 13:00; 14:00 – 17:00; 18:00 – 19:00 

17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  
 

CZWARTEK 
07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-20.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna) 

Prawdziwe czary i nie tylko w Klubie Malucha  - animacje dla Dzieci oraz czas relaksu dla Dorosłych**- 
czas trwania animacji 6 godz. (trzy bloki).  Godziny animacji: 11:00 – 13:00; 14:00 – 17:00; 18:00 – 19:00 

10.00        Opowieści o zamku dla Małych i Dużych dla Dzieci – zwiedzanie z przewodnikiem (Spotkanie przy Recepcji) 
17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  

 
PIĄTEK 

07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-21.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna) 

Prawdziwe czary i nie tylko w Klubie Malucha  - animacje dla Dzieci oraz czas relaksu dla Dorosłych**- 
czas trwania animacji 6 godz. (trzy bloki).  Godziny animacji: 11:00 – 13:00; 14:00 – 17:00; 18:00 – 19:00 

13.00               Magiczne ciasteczka  – „Akademia Kulinarna” (Prosimy o punktualne przybycie)  
17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  
20.00-23.00  Wieczór w Castle Casino (Budynek Zbrojowni naprzeciwko Zamku) 
22.00-02.00   Zabawy z DJ-em w Castle Night Club  – Winiarnia (Poziom „0”) 

 



SOBOTA 
07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-21.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna)  

Prawdziwe czary i nie tylko w Klubie Malucha  - animacje dla Dzieci oraz czas relaksu dla Dorosłych**- 
czas trwania animacji 6 godz. (trzy bloki).  Godziny animacji: 11:00 – 13:00; 14:00 – 17:00; 18:00 – 19:00 

17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  
17.00-18.00  Akademia Golfa z Instruktorem dla Dzieci 6-15 lat  

       (Liczna miejsc ograniczona. Zachęcamy do zapisów w Kręgielni. Co 30 minut – 4 osoby) 
18.00-19.00  Akademia Golfa z Instruktorem dla Dorosłych   

       (Liczna miejsc ograniczona. Zachęcamy do zapisów w Kręgielni. Co 30 minut – 4 osoby) 
22.00-02.00  Zabawy z DJ-em w Castle Night Club – Winiarnia (Poziom „0”) 
 

NIEDZIELA 
07.00-11.00  Śniadania jak w Hogwarcie: m.in naleśniki z czekoladą a’la Ron, jajka, bekon  i oczywiście owsianka  
09.00-19.00  Specjalna oferta w SPA Księżnej Anny pod znakiem czterech żywiołów (dodatkowo płatna) 
12.00        Poszukiwanie medalionu Harry’ego Pottera 
15.00-16.00  Ognisko, pieczenie kiełbasek i smoczych ogonów z musem  z dżemu owocowego Rona Weasley’a 
17.00-21.00  Obiadokolacja z pysznymi akcentami kuchni Harry’ego  

 
     

** 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.  

 

              
       Uwaga : program ramowy może ulec zmianie  
 
  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 16.00.  

                  
 

USŁUGI DODATKOWE BEZPŁATNE  DLA GOŚCI HOTELU ZAMEK RYN****   
 

*Możliwość wypożyczenia sanek (Informacja na Recepcji Basenu)   
 * KLUB MALUCHA  – działa przez całe ferie;  

do dyspozycji zabawki, materiały papiernicze, farby, kredki, wycinanki, xbox 
* Zamkowa czytelnia (Antresola na Zamkowym Dziedzińcu) do dyspozycji Gości książki i gry 

planszowe 
* Plac zabaw dla dzieci 

* Korzystanie z Sali Fitness i stołu do tenisa  w Zbrojowni (codziennie w godzinach  07.00 - 22.00) 
* Korzystanie z basenu i saun (codziennie  w godzinach 8.00-22.00) 

* Wypożyczalnia kijów do Nordic Walking  
(codziennie w godzinach 8.00-22.00 -  rezerwacja - recepcja Basenu tel. 805) 

 
USŁUGI PŁATNE 

 

Akademia GOLFA „ BO GOLF ELITE” 
Koszty (piątek- niedziela) : 70 zł/brutto/godz./gra dla max 4 osób  ;  

druga godz. wynajmu 60 zł/brutto ; trzecia godz. 50 zł/brutto.       

Koszty (poniedziałek-czwartek) : 50 zł/brutto/godz./gra dla max 4 osób  ;  

druga godz. wynajmu 40 zł/brutto ; trzecia godz. 30 zł/brutto.          

           Ww. cena obejmuje sprzęt golfowy – piłki i kije. 

SPA KSIĘŻNEJ ANNY – gabinety czynne: poniedziałek – czwartek w godzinach 9.00 - 20.00;  
piątek – sobota  w godzinach 09.00-21.00; niedziela w godzinach 09.00-19.00  (rezerwacja – tel. 862) 

ZBROJOWNIA: Kręgielnia, bilard czynne:  
poniedziałek-piątek od godziny 17.00 po wcześniejszej rezerwacji (recepcja – tel. 9 , restauracja– tel. 818) 

sobota-niedziela w godz. 15.00-22.00 (rezerwacja – tel. 803) 
INDYWIDUALNA OPIEKA DO DZIECI W CZASIE POBYTU zapisy przyjmuje Recepcja Basenu (tel. 805) 


