
Wielkanoc na Mazurach 
Hotel ANDERS**** w Starych Jabłonkach 

30 marca – 2 kwietnia 2018 r. 
 

STRONA HOTELU ANDERS    kliknij tutaj 
Zapraszamy do spędzenia pięknych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy w ciepłej,  
rodzinnej atmosferze – Naturalnie na Mazurach. Program pobytu charakteryzuje się  
przede wszystkim tradycją, a także pozwala rodzinnie, ciekawie, nowocześnie i  
aktywnie spędzić czas Świąt Wielkiej Nocy. 

 

W PROGRAMIE: 

 Świąteczna Akademia Kulinarna 
Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty kulinarne prowadzone przez Dariusza 
Strucińskiego, szefa kuchni Hotelu Anders. 

 Specjalne świąteczne menu z niezapomnianym Śniadaniem Wielkanocnym. 
Tradycyjne potrawy wielkanocne oraz regionalna mazurska kuchnia. 

 Malowanie jajek wspólnie z artystami rękodzieła artystycznego. Znakomita 
okazja do wspólnej zabawy z całą rodziną – kolorowe pisanki, ludowe akcenty, 
mazurska tradycja, a do tego ciekawe opowieści animatorów. 

 Spacer ze święconką do kościoła (w przypadku ładnej pogody święcenie 
pokarmów odbędzie się na plaży nad jeziorem). 

 Poszukiwanie Wielkanocnego Jaja z Niespodzianką - konkurs dla wszystkich 
gości. Niezwykle atrakcyjna zabawa dla całych rodzin, która pozwala nie tylko 
wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu, ale także tropić, poszukiwać, 
śledzić, zgadywać… 

 Obiad warmiński z regionalną kapelą. Muzyka na żywo, tradycyjne dania 
kuchni warmińskiej, regionalny koloryt – zapraszamy na wyjątkowy świąteczny 
obiad. 

 Świąteczna biesiada przy ognisku z „pieczeniem jaszczurów”. Atrakcyjna 
zabawa kulinarna nie tylko dla najmłodszych. 

 Deserowy bufet w Restauracji Pałacowej – aby każdy dzień pobytu był słodki. 
 Miniklub z opiekunką dla dzieci od lat 4 (sobota, niedziela, poniedziałek). 

Kreatywne i rozwijające, a przede wszystkim zajmujące gry i zabawy nie pozwolą 
nudzić się żadnemu dziecku. 

 Spacer z przewodnikiem po okolicy. Stare Jabłonki to jedna z piękniejszych 
mazurskich wsi, położona wśród legendarnych majestatycznych lasów 
Taborskich, bogata w pomniki przyrody oraz pełna zaskakujących miejsc i 
ciekawych opowieści. 

 Bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do godz. 16.00 w dniu wyjazdu. 

 

CENY 

 CENY  

os. dorosła w pokoju 2-os. 1 150 zł 
os. dorosła w pokoju 1-os. 1 350 zł 

Dziecko 4-12 lat  575 zł 
Dziecko do lat 3 Bezpłatnie 

 

 

http://www.hotelanders.pl/


W CENIE: 
 3 noclegi ze śniadaniami w formie bufetu szwedzkiego (08.00-11.00), 
 obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego (w tym jedna kolacja na zewnątrz przy ognisku), 
 ww. program animacyjny, 
 korzystanie z basenu, świata mazurskich saun oraz siłowni,  
 deserowy bufet – w sobotę i niedzielę, w Restauracji Pałacowej w godz. 13:00-15:00, 
 korzystanie ze stołu do tenisa stołowego, 
 możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking, 
 Małpi Gaj dla dzieci, 
 mapy tras pieszych i rowerowych po okolicy Hotelu Anders, 
 Internet: komputery z dostępem do internetu w holu recepcji oraz bezpłatna bezprzewodowa sieć 

WiFi na terenie całego hotelu. 

 
PRZYJEDŹ WCZEŚNIEJ, ZOSTAŃ DŁUŻEJ! 
 

Cena przedłużenia pobytu*: 
 os. dorosła w pokoju 2-os.: 180 zł/dobę 
 os. dorosła w pokoju 1-os.: 200 zł/dobę 
 dzieci 4-12 lat: 100 zł/dobę 
 dzieci do lat 3: BEZPŁATNIE 

*Cena obejmuje nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją.  
** Do obiadokolacji podajemy wodę i herbatę. Wszystkie inne napoje są dodatkowo płatne. 

Zapraszamy również do skorzystania z dodatkowych atrakcji - za odpłatnością: 
 zabiegi SPA, masażu, kosmetyczne – NaturalSPA – oferta i rezerwacja zabiegów w recepcji SPA 

pod nr tel. 89 642 70 40 lub e-mail: spa@hotelanders.pl 
 kręgielnia - 25 zł/30 min/tor, czynna 11:00-22:00 
 boisko do squasha – 30 zł/godz., wypożyczanie rakiet i piłeczek w kręgielni (11:00-23:00) 
 bilard - 5 zł/żeton., inne gry, m.in. piłkarzyki, dostępne w kręgielni (11:00-23:00) 
 rowery – 10 zł/godz., do wypożyczenia przy bramie wjazdowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 REZERWACJE:           B.P. TRAVELAND 

 10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01  
 t rave land@trave land.com.p l  
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