
RODZINNE ŚWIĘTA WIELKANOCNE NA MAZURACH 
  

Hotel ZAMEK RYN**** w Rynie 
30.03 - 2.04.2018 r.    lub    31.03 - 3.04.2018 r. 
                         
                             STRONA HOTELU ZAMEK RYN    kliknij tutaj 
 

Jest w sercu Mazur takie miejsce, gdzie czas Wielkiej Nocy nabiera  szczególnego wymiaru. Moc radości 
dla dzieci, wspólne rodzinne chwile i wytchnienie od codzienności w zupełnie niecodziennej oprawie.  

Smaki i zapachy, które przywołują wspomnienie tego, co najlepsze. 
Zapraszamy nad jezioro Ryńskie, nad którym wznosi drugi co do wielkości po zamku  

w Malborku zamek krzyżacki, w którym urządzono luksusowy  
Hotel ZAMEK RYN**** w Rynie. 

   
PROGRAM POBYTU OBEJMUJE: 

 
 Błogi odpoczynek  w pokojach przecudnej urody (3 noclegi) - w Zamku, Willi pod 

Zamkiem i Gościńcu Ryński Młyn (w zależności od dostępności i wyboru 
rezerwującego) 

 Obfite tradycyjne śniadanie Wielkanocne na zamkowym Dziedzińcu 

 Stroje dla Waszeci, program i animacje dla Dzieci - Biesiada Rycerska z 
obiadokolacją (w niedzielę)  

 Niezwyczajna kuchnia w Restauracji Refektarz - 2 śniadania oraz 2 
obiadokolacje w formie bufetu  

 Przypiekane nad ogniem Smocze Ogony ze słodkim nadzieniem  
 Muzyka na żywo podczas sobotniej kolacji  
 Relaks w Centrum Rekreacji w gotyckich wnętrzach (basen, sauny), Sala 

Fitness, Akademia Golfa  
 Rodzinna przygoda w Zbrojowni – turniej bowlingowy  
 Ekscytujący wieczór w Castle Casino  
 „Wielkanocny czas Dzieci” - Zabawa z animatorami w Bajkogrodzie  
 Jak się żyło za siedmioma górami i za siedmioma lasami? – Zwiedzanie 

Zamku z Przewodnikiem dla Dzieci  
 „Wspólne pisankowanie” – warsztaty zdobienia Pisanek  
 Snuj się, snuj historio…” – Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem 

i dreszczykiem  
 „Niech na Waszmości piękny strój zagości” (stroje z epoki także dla 

Najmłodszych)  
 Spacer z historią Rynu i Smakami Mazur w tle  
 Akademia Kulinarna z zamkowym Kuchmistrzem  
 „Skarb Wielkanocnego Zajączka” – szukanie słodkości 

 

Goście mogą też skorzystać za dodatkową opłatą: 
 SPA Księżnej Anny,    kręgielnia,    wypożyczalnia rowerów turystycznych 
 Akademia golfa z instruktorem 
 Wycieczki po Warmii i Mazurach (przewodnik turystyczny po Warmii i Mazurach)  
 Kijki do Nordic Walking, wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego 

 

          
ZOBACZ, CO NASZ HOTEL OFERUJE DZIECIOM (kliknij) 

 

http://www.zamekryn.pl/
http://www.zamekryn.pl/willa
http://www.zamekryn.pl/willa
http://www.zamekryn.pl/gosciniec
http://www.zamekryn.pl/zamek-ryn/dziedziniec/
http://www.zamekryn.pl/spa/spa/
http://www.zamekryn.pl/atrakcje/w-hotelu/kregielnia
http://www.zamekryn.pl/rowery
http://www.zamekryn.pl/atrakcje-dla-dzieci


Cena pakietu – pokój w Zamku: 
1065 PLN / Osoba w pokoju jedno- lub dwuosobowym 
520 PLN / Dziecko w wieku 6-12 lat 
Dzieci do lat 5 bezpłatnie w pokoju Rodziców (1 Rodzic=1 Dziecko) 

Cena pakietu – pokój w Willi pod Zamkiem lub Gościńcu Ryński Młyn: 
915 PLN / Osoba w pokoju jedno- lub dwuosobowym 
480 PLN / Dziecko w wieku 6-12 lat 
Dzieci do lat 5 bezpłatnie w pokoju Rodziców (1 Rodzic=1 Dziecko) 

Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia lub przedłużenia pobytu w cenie: 
250 PLN / Osoba w pokoju jedno- lub dwuosobowym w Zamku 
225 PLN / Osoba w pokoju jedno- lub dwuosobowym w Willi pod Zamkiem lub Gościńcu Ryński Młyn 
160 PLN / Dziecko 6-12 latw Zamku 
140 PLN / Dziecko 6-12 lat w Willi pod Zamkiem lub Gościńcu Ryński Młyn 
Dzieci do lat 5 bezpłatnie w pokoju Rodziców (1 Rodzic=1 Dziecko) 

W celu przedłużenia pobytu o kolejne noclegi w promocyjnej cenie prosimy o kontakt z recepcją 
hotelu tel. 87 429 70 00 lub e-mail: hotel@zamekryn.pl 

200 PLN/doba dopłata do pokoju Junior Suite 
400 PLN/doba dopłata do Apartamentu 

 
PARKING płatny 20 zł za dobę - zobacz Regulamin Parkingu. 

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Doba hotelowa 16.oo-12.oo. 
CZWORONOŻNI  PRZYJACIELE  
mile widziani w pokoju hotelowym Właścicieli (opłata 50 PLN dziennie). Hotelowa Restauracja 
Refektarz nie gości czworonożnych przyjaciół. 

RABATY 
Posiadaczom karty programu "Wyjątkowy Gość" przysługuje rabat na usługi dodatkowe: Karta 
Srebrna – 5%, Złota – 10%, Diamentowa – 20% – zgodnie z regulaminem programu. 
Posiadaczom karty "Prestige Club" przysługuje rabat 10%.  
Rabaty nie łączą się. 

 
DOJAZD 
Hotel Zamek Ryn**** znajduje się na szlaku Wielki Jezior Mazurskich, tam, gdzie bije serce Mazur, a 
wszechobecny duch historii sprawia, że czas staje w miejscu. 
Lotnisko Mazury/Szymany 1:00h / 78km  
Gdańsk 3:10h / 250km  
Warszawa 3:30h / 240km  
Kraków 7:30h / 530km  
Wrocław 7:30h / 590km  
Poznań 5:50h / 420km  
Białystok 2:30h / 170km  
Kaliningrad 2:05h / 135 km  

 

 
 
 
        REZERWACJE:           B.P. TRAVELAND 

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

 
 

 

http://www.zamekryn.pl/uploads/Regulamin_parkingu_web.jpg
http://www.wyjatkowygosc.pl/Regulamin/g/42.html
mailto:traveland@traveland.com.pl

