Wielkanoc
na Zamku

Oferta
Pobytu
A.D. 2019
19-22 kwietnia

"Śladami Staropolskich
Obrzędów Wielkanocnych"

już od 219 zł/os./noc

w Reszlu

Harmonogram pobytu

Wielki Piątek - 19 kwietnia
13:00
17:00

Rozpoczęcie doby hotelowej
Obiadokolacja

NIEGDYŚ:
Zaraz po zakończeniu postu na wsi
praktykowano zwyczaj żegnania
się z "chudym" jadłem. Wieszano
lub przybijano do drzewa śledzia,
recytując: „Za to, że przez sześć
niedziel panował nad mięsem,
morząc żołądki ludzkie słabym
posiłkiem swoim”.
„Mszczono” się także na żurze,
tłukąc garnek, w którym się gotował
i zakopując jego skorupy podśpiewując:
„Oj, żegnaj nam, żegnaj, Nasz panie
Żurkowski (...) Bo cię grzebiemy
w ziemi pod koniec soboty”.

Harmonogram pobytu

Wielka Sobota - 20 kwietnia
08:00
11:00
12:00

Śniadanie w formie bufetu
Zwiedzanie Galerii Sztuki
w towarzystwie Kuratora
"Śladami Staropolskich
Obrzędów Wielkanocnych"
- zajęcia z animatorem

14:30

Wspólny spacer do
pobliskiego kościoła na
święcenie koszyczków
(dla chętnych)

16:00

Obiadokolacja

19:30

Ognisko Wielkanocne na
zamkowym dziedzińcu
z pieczeniem przysmaków

18:00

Poświęcenie ognia i wody
podczas mszy (dla chętnych)

Harmonogram pobytu

Wielka Niedziela - 21 kwietnia
06:00
09:00

Rezurekcje w kościele (dla chętnych)
Wspólne, uroczyste Śniadanie Wielkanocne

13:00

Zwiedzanie Reszla w towarzystwie przewodnika

12:00

14:00

17:00

Wielkie poszukiwanie Zajączka!
- gra terenowa dla rodzin
"Śladami Staropolskich
Obrzędów Wielkanocnych"
- zajęcia z animatorem

Wspólna, uroczysta
Świąteczna obiadokolacja

NIEGDYŚ:
Pisanki miały wiele zastosowań – pełniły np. rolę ówczesnej
„walentynki”. Zakochani młodzieńcy dawali jajko – symbol
rozrodczości i nowego życia - swoim wybrankom.
Warto wiedzieć, że na terenie Warmii i Mazur wielkanocne
śniadanie było postne, w przeciwieństwie do ogólnopolskich zwyczajów.
Tego jednak Goście Zamku Reszel nie muszą się obawiać!

Harmonogram pobytu

Wielki Poniedziałek - 22 kwietnia
08:00
10:30
17:00

Śniadanie w formie bufetu
Śmigus Dyngus!
- polewanie sikawkami
i smaganie gałązkami

Doba hotelowa bezpłatnie
przedłużona do godziny 17:00

NIEGDYŚ:
W zabawie polewania wodą obowiązywały ścisłe zasady.
Tego dnia tylko mężczyźni mogli oblewać kobiety wodą,
a damy perfumami. Na Warmii i Mazurach, z kolei
nie oblewano się wodą, ale smagano palmami.

