
        

 

                             WEEKEND ZAKOCHANYCH 
                              NA ZAMKU 

                              11-13 lutego 2022 
 
 
 
 
 
 
 

11.02.2022 r. (PIĄTEK)  
 

       Od godz.14.00       Powitanie Gości                                                             Rozpoczęcie doby hotelowej 
                

                                        Zapraszamy do  SPA Księżnej Anny* i nowego Centrum Redukcji Stresu 
 

       17.00-21.00            Kolacja w formie bufetu                                                      Poziom I 

       17.00                        Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 30)                                

                                                                                             Rezerwacja, odbiór biletów i rozpoczęcie zwiedzania w Recepcji                

       18.00                        Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem  (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 30)                                

                                                                                             Rezerwacja, odbiór biletów i rozpoczęcie zwiedzania w Recepcji    

       22.00-02.00            Zabawa z DJ-em w Castle Night Club                                                       Winiarnia (Poziom „0”) 

 

 

12.02.2022 r. (SOBOTA) 

       07.00-11.00  Śniadanie w formie bufetu                                                                                                         Poziom I  

                                                 Zapraszamy do  SPA Księżnej Anny* i nowego Centrum Redukcji Stresu 
 

       17.00                       Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 30)                                

                                                                                             Rezerwacja, odbiór biletów i rozpoczęcie zwiedzania w Recepcji    

       18.00                        Zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem  (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 30)                                

                                                                                             Rezerwacja, odbiór biletów i rozpoczęcie zwiedzania w Recepcji    

       19.00-21.00            Uroczysta kolacja z butelką wina (białe lub czerwone do wyboru) i walentynkowym                      

                                     koncertem gitarowym (Roman Tkaczyk)                                                  Dziedziniec (Poziom I)       

       20.00, 20.30, 21.00    Seanse saunowe z saunamistrzem                                       Nowe Centrum Redukcji Stresu  
 

       22.00-02.00            Zabawa z DJ-em w Castle Night Club                                                        Winiarnia (Poziom „0”) 

 

 

 

 



 
13.02.2022 r. (NIEDZIELA) 

 

 07.00-11.00    Śniadanie w formie bufetu                                                                                                     Poziom I 
                                                 

                                                                                                Zapraszamy do  SPA Księżnej Anny* i nowego Centrum Redukcji Stresu 
       

        12.00                         Zakończenie doby hotelowej                                                                       Prośba o wymeldowanie  

 
*Oferta płatna dodatkowo 

Tego dnia, po wcześniejszym zgłoszeniu w Recepcji Hotelu,                                                                                                                   

możliwe jest bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do godz. 15.00. 

                                                            
 
 

SPECJALNA OFERTA W SPA KSIĘŻNEJ ANNY 
Nutka czekolady dla dwojga 

Rytuał dla dwojga rozpoczynający się wspólną kąpielą w wannie wypełnionej aromatem czekolady, a kończący się 

cudownym nawilżającym masażem na bazie prawdziwej czekolady. 

75 min – 469 zł 
 

 

Relaks dla dwojga 
Specjalnie dla Pani – zabieg odżywczy na ciało poprzedzony peelingiem suchą rękawicą połączony z masażem twarzy  

Specjalnie dla Pana – masaż relaksacyjny całego ciała  

Wszystko w jednym gabinecie 

55 min – 449 zł 
 
 
                                                                                                  Usługi dodatkowe – bezpłatne 

• Korzystanie z Sali Fitness i stołu do tenisa w Zbrojowni (codziennie w godzinach 7.00-23.00) 

• Korzystanie z basenu w Zamkowych podziemiach (codziennie w godzinach 8.00-22.00) 

• Korzystanie z  basenu w nowym Centrum Redukcji Stresu  (codziennie w godzinach 8.00-22.00)  

*Dzieci poniżej 16-go roku życia serdecznie zapraszamy w godz. 10.00 - 18.00. 
               W pozostałych godzinach wstęp wyłącznie dla osób powyżej 16-go roku życia. 

• Korzystanie z saun: (poniedziałek- piątek) w godz. 16.00-22.00, (sobota-niedziela) w godz. 09.00-22.00  
   
                                                                                                    Usługi dodatkowe – płatne 

• SPA Księżnej Anny - zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.   
Gabinety czynne: (poniedziałek-czwartek) w godz. 9.00-20.00, (piątek-sobota) w godz. 09.00-21.00,  

(niedziela) w godz. 09.00-17.00, rezerwacja tel. 862 

• Zbrojownia czynna: (poniedziałek-piątek) w godz. 15.00-22.00, (sobota-niedziela) w godz. 12.00-22.00, rezerwacja  tel. 803) 
• SKLEP SMAKI MAZUR (w Gościńcu Ryński Młyn) nieczynny (zmieniamy się na jeszcze lepsze) 

• RESTAURACJA W GOŚCIŃCU RYŃSKIM MŁYN nieczynna (zmieniamy się na jeszcze lepsze)  

• Indywidualna opieka do dzieci w czasie pobytu świątecznego – zapisy przyjmuje Recepcja  

basenu (rezerwacja tel. 805) 

 

 

Szanowni Goście , 
by do minimum skrócić czas Państwa wymeldowania z Hotelu, 

uprzejmie prosimy o regulowanie płatności w trakcie Państwa pobytu. 

Z góry dziękujemy za przychylność. 

Bądźcie Legendarnie szczęśliwi. 

 

  


