
 
                                                                                                    

 SYLWESTER  
                                 30 grudnia 2019 - 2 stycznia 2020  

 
             

                          
 

Poniedziałek, 30 grudnia 2019 roku 
  Od godz.12.00  Zapraszamy do Restauracji w Gościńcu Ryński Młyn* 
  17.00-21.00  Obiadokolacja w formie bufetu                                                                     (Poziom I) 
  18.00-19.00  Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem dla Dzieci  
                        (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona )                                (Spotkanie przy Recepcji) 
  19.00-20.00  Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem dla Dorosłych   

       (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona)                                ( Spotkanie przy Recepcji) 
  22.00-02.00  Castle Night Club – bar i  muzyka taneczna – DJ-em  (Winiarnia – Poziom „0”) 
 

Wtorek, 31 grudnia 2019 roku  
  07.00-11.00  Śniadanie w formie bufetu                                                                   (Poziom I)    
                        Usługi fryzjerskie (Rezerwacja indywidualna : Fryzjerka, tel. 730 840 203) 
                         Usługi wizażu (Rezerwacja indywidualna : Wizażystka, tel. 693 172 625)                                                   
  Od godz. 12.00  Zapraszamy do Restauracji w Gościńcu Ryński Młyn*                  
  12.00-13.00  Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem                                 Spotkanie przy Recepcji  
  13.00-15.00  Akademia Golfa z Instruktorem dla chętnych                    (Budynek Zbrojowni)   

                          (Co 30 minut – 4 Osoby. Prosimy o wcześniejszą rezerwację godziny w recepcji i o punktualne przybycie na zajęcia)                       

  13.00-16.00    Dla Najmłodszych pożywna zupka (serwowana przez Kelnera)                                   
                                                                                                    (Restauracja Refektarz, Poziom I)                                

  13.00-14.00  Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem                                Spotkanie przy Recepcji  
  Od godz. 14.00 Lunch w formie bufetu (Opcja płatna dodatkowo 70 zł/Osoba)   (Poziom I)                               

 

ROZPOCZYNAMY SYLWESTROWĄ NOC 
  19.00-01.00  Sylwestrowa zabawa dla Dzieci z niespodziankami  

                                                                                        (Sale Jagiellonów – Poziom „0”) 
  Od  19.30     Sylwestrowe szaleństwo czas zacząć                                  (Dziedziniec – Poziom I)    
        
                Tego wieczoru wszystko może się zdarzyć, gdyż zapewniamy:                                                                                                             
                      Stylową aranżację wieczoru                                                                                                                                                         
                     Hiperenergetyczny zespół muzyczny „Przystanek Mrówkowiec” oraz Dj – a                                                                               
                     Pokazy barmańskie mistrza świata                                                                                                                                                     
                     Jaskinię hazardu, stoły kasyna                                                                                                                                                           
                     Konkurs na Króla i Królową nocy, czyli na najlepiej bawiących się Gości - do wygrania 2 vouchery pobytowe                           
                     w hotelach Grupy Anders  

      Open bar podczas Balu Sylwestrowego - możliwość korzystania z baru otwartego w trakcie Nocy   
       Sylwestrowej na Dziedzińcu. 



 
Środa, 1 stycznia 2020 roku 

   09.00-13.00 Śniadanie w formie bufetu           (Poziom I) 
   Od godz. 12.00  Zapraszamy do Restauracji w Gościńcu Ryński Młyn*    
   13.00-16.00   Dla Najmłodszych pożywna zupka (serwowana przez Kelnera)                                   
                                                                                                                       (Restauracja Refektarz, Poziom I)      
   14.30-16.00 Smocze ogony, grzaniec i inne przyjemności nad ogniem  

                                                          (Karczma Rycerska u podnóża Zamku)  
         15.00             Zakończenie doby hotelowej dla Osób wyjeżdżających w tym dniu  
                                (pobyt w terminie 29.12-01.01). Prosimy o wymeldowanie lub o przedłużenie pobytu  
                                  w specjalnej atrakcyjnej cenie. Szczegóły oferty w Recepcji Hotelu.  

   Od godz.15.00  Turniej bowlingowy (czas trwania do 2 godz.)                  
                                                                                                             (Kręgielnia w budynku Zbrojowni)                                                               
   15.00-17.00  Akademia Golfa z Instruktorem dla chętnych                    (Budynek Zbrojowni)  
                 (Co 30 minut – 4 Osoby. Prosimy o wcześniejszą rezerwację godziny w recepcji i o punktualne przybycie na zajęcia)                           
   16.00-18.00  Wypożyczalnia strojów  z epoki                        (Budynek Zbrojowni – Poziom I)  
   Od godz. 18.00  Biesiada Rycerska (czas trwania do 3 godz.)             (Dziedziniec - Poziom I)  
   22.00- 02.00  Castle Night Club – dyskoteka z DJ-em                   (Winiarnia – Poziom „0”) 

Czwartek, 2 stycznia 2020 roku 
    07.00-11.00  Śniadanie w formie bufetu                                                             (Poziom I)                               
    11.00             Kulinarna przygoda z Zamkowym Kuchmistrzem  

    (Prosimy o punktualne przybycie. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!) 
                                                                                                                (Sale Kapitularze  – Poziom II) 
    Od godz.12.00  Zapraszamy do Restauracji w Gościńcu Ryński Młyn* 
      
    
  *Szef Kuchni poleca na Sylwestra smaki kuchni Warmii i Mazur - Kibiny litewskie z mięsem, kapustą  i sosem   
     czosnkowym – cena specjalna 25 zł                                                                                                       

 
 
 

Usługi dodatkowe – bezpłatne 
    Bajkogród (Klub Malucha) - działa przez  (do dyspozycji zabawki, farby, kredki, wycinanki, Xbox ). 
 Hotel zapewnia opiekę do dzieci (skończone  4 lata) w Klubie Malucha w dniach 30.12.19 r. - 01.01.20 r.   

   Dzieci do 4 lat przebywają w Klubie Malucha pod opieką rodziców lub pełnoletniego rodzeństwa.  
 Korzystanie z Sali Fitness i stołu do tenisa w Zbrojowni (codziennie w godzinach 7.00-23.00). 
 Korzystanie z basenu i  saun (codziennie w godzinach 8.00-22.00, 31.12.19 r. – do godz. 18.00, 01.01.20 r.  

   od godz. 09.00) . 
 

Usługi dodatkowe – płatne 
 SPA Księżnej Anny - zapraszamy do korzystania z naszych propozycji – gabinety czynne : 30.12 (poniedziałek)  

  do godz. 20.00,  31.12 (wtorek) do godz. 18.00, w dniu 01.01.2020 r. (środa) od godz. 11.00 do godz. 18.00,     
  (rezerwacja tel. 862) 

 Zbrojownia czynna codziennie w godz. 12.00-22.00, 31.12.2019 r. – do godz.18.00; rezerwacja tel. 803),  
 Kręgielnia –   60 zł/1 godz./tor,  bilard 20 zł/1 godz./stół 
 Indywidualna opieka do dzieci w czasie pobytu świątecznego – zapisy przyjmuje Recepcja basenu (tel. 805) 


