
ANDRZEJKI NA LUZIE 
Hotel ANDERS****  
w Starych Jabłonkach 

 

24 – 26  listopada  2017 
 
STRONA HOTELU ANDERS    kliknij tutaj 
 

Zapraszamy Państwa na magiczny Wieczór 
Andrzejkowy do Starych Jabłonek. W programie pobytu, m.in. Wieczór 
Andrzejkowy z zabawami i onkursami oraz rozgrzewające rabaty.  

 
 

W CENIE POBYTU: 
 

 2 noclegi w terminie 24.-26.11.2017,  
 wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji w formie bufetu 

szwedzkiego (od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu),  

 możliwość korzystania z basenu, saun, sali fitness i siłowni, bez 
ograniczeń w godzinach otwarcia, 

 bezpłatne przedłużenie doby hotelowej w niedzielę do godz. 15:00 
(konieczne wcześniejsze zgłoszenie takiego życzenia w Recepcji hotelu),  

 20% RABATU na zabiegi SPA w niedzielę w godz. 12:00-18:00,  
 Andrzejkowy Program Animacyjny:  

o Happy Hours na napoje i alkohole w Kręgielni i Klubie Nocnym - 20% 
RABATU (codziennie, w godz. 20:00-22:00),  

o WIECZÓR ANDRZEJKOWY w Klubie Nocnym (sobota, 20:00-02:00),  
Zapraszamy na niezapomnianą dyskotekę z DJ’em przy najgorętszych 
przebojach. Prowadząca wieczór zaprosi Państwa do zabawy i do 
konkursów, w których do wygrania vouchery na zabiegi SPA i do 
Restauracji Hotelu Anders. 

o Ognisko na oswojenie jesieni (sobota, 15:00-16:30) 
Jesienią na Mazurach nie może zabraknąć spotkania przy ognisku z muzyką 
w tle. Podczas ogniska możliwość kupna kiełbasek oraz komercyjny bar z 
grzanym winem. 

 Dla dzieci:  
o Miniklub dla dzieci od lat 4 – gry i zabawy z animatorką (sobota, 10:00-

16:00), 
o Małpi Gaj - dzieci pod opieką dorosłych.  

 
CENY: 
210 zł – osoba dorosła w pokoju 2-osobowym / dobę 
300 zł – osoba dorosła w pokoju 1-osobowym /dobę 
110 zł – dziecko 7-12 lat jako 2-ga lub 3-cia osoba w pokoju  dobę 
Bezpłatnie* – dziecko do lat 6 
*Dotyczy jednego dziecka do lat 6 - drugie i kolejne dziecko płatne 110 zł za dobę. 
Wszystkie dzieci do lat 3 bezpłatnie. 

 

http://www.hotelanders.pl/


 

DOJAZD DO STARYCH JABŁONEK 
 
Drogą nr 16  Ostróda – Olsztyn. Po ok. 10 km, na zakręcie skręcić w prawo (jest tablica Hotelu Anders). 
Następnie przejechać przez przejazd kolejowy i prosto ok. 500 m. 

Odległości:  BIAŁYSTOK 260 km/3:30 h,     GDAŃSK 140 km/1:40 h,       KRAKÓW 505 km/6:30 h,   
OLSZTYN 30 km/0:30 h,           OSTRÓDA 10 km/0:10 h,       POZNAŃ 310 km/4:35 h, 
TORUŃ 160 km/2:50 h,            WROCŁAW 490 km/6:00 h,   WARSZAWA 215 km/2:50 h,      

HAMBURG 850 km/9:30 h,      KALININGRAD 165 km/2:55 h,      MIŃSK 612 km/7:30 h 

 
 

 

 
 
 

                                                REZERWACJE: 
B.P. TRAVELAND OLSZTYN 

Tel.:  89/ 539 01 01 
 godz .  8 . 00 - 16. 00  

trave land@trave land.com.p l  
 

mailto:traveland@traveland.com.pl

