
  

 

 
 
 
 

  

Witamy Państwa serdecznie w Starych Jabłonkach! 

  
To dla nas wielka radość móc gościć Państwa w Hotelu Anders  

w Starych Jabłonkach w czasie FERII. Poniżej znajdą Państwo 

informacje o atrakcjach, propozycje spędzenia wolnego czasu na 

świeżym powietrzu oraz zasady działania hotelu i to jak dbamy o 

Wasze bezpieczeństwo. Zachęcamy do korzystania z naszej pięknej 

okolicy i cieszenia się urokami zimy. Udanego pobytu! 

 

Aby dostosować działanie hotelu do obecnych wymagań  

i warunków bezpieczeństwa, w funkcjonowaniu hotelu 

musieliśmy wprowadzić kilka istotnych zmian. Prosimy  

o dokładne zapoznanie się z niniejszym programem  

i informacjami w nim zawartymi.  

Dziękujemy ☺ 
 

 

 

 
 
 

 

O NAS 
✓ Do hotelu należy 11 ha terenu zielonego, gdzie każdy może znaleźć własną, spokojną oazę,  

a poza terenem (zaraz za ogrodzeniem) hotelu rozciągają się rozległe Lasy Taborskie z licznymi 

jeziorami. 

✓ Hotel leży nad Jeziorem Szeląg Mały, w otoczeniu jednego z największych kompleksów leśnych  

na Mazurach – umożliwia to wiele samotnych wycieczek w bliższej i dalszej okolicy hotelu oraz 

znalezienie swojego miejsca na plaży.  

✓ Stare Jabłonki znajdują się na obszarze Zielonych Płuc Polski. Nasze Sosny Taborskie działają 

zbawiennie przede wszystkim właśnie na układ oddechowy. Energia sosen wpływa także 

antydepresyjnie (drzewoterapia). Powietrze jest czyste, a środowisko przyrodnicze unikatowe  

i różnorodne. 

✓ Hotel jest hotelem blisko natury – nie tylko ze względu na szereg ekologicznych rozwiązań stosowanych 

na co dzień, ale także z powodu swego otoczenia – przyroda jest tutaj na wyciągnięcie ręki.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK/ DZIEŃ ASTRONOMICZNY 

 

10:00 - 11:00 Poranek w kosmosie / Sala 

Kongresowa I 

11:00 - 12:00 Kosmiczne wyzwania - zabawy 

na świeżym powietrzu / Zbiórka w Recepcji 

12:00 - 14:00 Warsztaty plastyczne "Układ 

słoneczny" / Sala Kongresowa I 

15:00 - 16:00 Gra terenowa "Kosmiczna 

przygoda" / Sala Kongresowa I 

16:00 - 17:00 Quizomania wiedzy o kosmosie 

/ Sala Kongresowa I 

19:00 - 20:00 Kosmiczne MiniDisco / Hotelowy 

klub (poziom -1) 

 

 

WTOREK / DZIEŃ DETEKTYWA 

 
10:00 - 11:00 Na tropie śladów - poranny 

spacer z animatorami / Zbiórka w Recepcji 

11:00 - 12:00 Test sprawności detektywa / Sala 

Kongresowa I 

12:00 - 14:00 Warsztaty plastyczne - gadżety 

detektywa / Sala Kongresowa I 

15:00 - 16:00 Gra terenowa " Scooby Doo na 

tropie przygody" / Sala Kongresowa I 

16:00 - 17:00 Uroczyste wręczenie licencji 

detektywa / Sala Kongresowa I 

19:00 - 20:00 Rodzinny teleturniej – Familiada 

/ Sala Kongresowa I 

 

 

ŚRODA / DZIEŃ OLIMPIJCZYKA 

 

10:00 - 11:00 Poranny tor przeszkód / Sala 

Kongresowa I 

11:00 - 12:00 Zabawy drużynowe na dworze / 

Zbiórka w Recepcji 

12:00 - 14:00 Z wizytą na Olimpie - warsztaty 

plasyczne / Sala Kongresowa I 

15:00 - 16:00 Rodzinna olimpiada sportowa / 

Sala Kongresowa I 

16:00 - 17:00 Quizomania wiedzy o sporcie/ 

Sala Kongresowa I 

19:00 - 20:00 Koronacja Olimpijska/ Sala 

Kongresowa I 

  

 

 

CZWARTEK / DZIEŃ INDIANINA 

 

10:00 - 11:00 Poranny kącik gier planszowych/ 

Sala Kongresowa I 

11:00 - 12:00 Zabawy na świeżym powietrzu / 

Zbiórka w Recepcji 

12:00 - 14:00 Warsztaty plastyczne - łapacze 

snów / Sala Kongresowa I 

15:00 - 16:00 Indiańskie podchody "Tropem 

śladów zwierząt" / Sala Kongresowa I 

16:00 - 17:00 Indiańskie tatuaże / Sala 

Kongresowa I 

19:00 - 20:00 Indiańskie Kalambury / Sala 

Kongresowa I 

 

 

 

PIĄTEK / DZIEŃ KARNAWAŁOWY 

 

10:00 - 11:00 Poranny spacer z animatorami / 

Zbiórka w Recepcji 

11:00 - 12:00 Warsztaty sensoryczne / Sala 

Kongresowa I 

12:00 - 14:00 Warsztaty projektowania strojów 

/ Sala Kongresowa I 

15:00 - 16:00 Animatorzy kontra dzieciaki / 

Sala Kongresowa I 

16:00 - 17:00 Przygotowania do balu / Sala 

Kongresowa I karnawałowego  

19:00 - 20:00 Bal karnawałowy 

 

  

 

 

SOBOTA / DZIEŃ CHEMIKA 

 

10:00 - 11:00 Poranna muzyczna rozgrzewka / 

Sala Kongresowa I 

11:00 - 12:00 Zabawy na świeżym powietrzu / 

Zbiórka w Recepcji 

12:00 - 14:00 Laboratorium małego odkrywcy - 

warsztaty chemiczne / Sala Kongresowa I 

15:00 - 16:00 Ognisko z kalamburami-Karczma 

Pod Modrzewiem 

16:00 - 17:00 Rodzinne Bingo! / Sala 

Kongresowa I 

19:00 - 20:00 MiniDisco / Hotelowy klub 

(poziom -1) 

 

 
PROGRAM ANIMACJI 

 



 

 

 

NA SPACER POLECAMY  
Leśna ścieżka edukacyjna „Nad Szelągiem”  

Jak dotrzeć?  Za bramą hotelu skręcamy w lewo.  

Długość ścieżki – 2,2 km (w obie strony).  

Ścieżka znajduje się w 230-letnim drzewostanie sosnowym, gdzie zobrazowano wybrane 

zagadnienia i tajniki dendrologii i gospodarki leśnej. Obszar, na którym przebiega ścieżka 

wyróżnia się wielowiekowym i wielopiętrowym drzewostanem, gdzie w pierwszym piętrze 

górują 200-letnie Sosny Taborskie, a w drugim nieco młodsze, lecz także wiekowe (120–160-

letnie) buki, dęby, graby i inne gatunki drzew. Na końcu ścieżki znajduje się schron bojowy z 

czasów II wojny światowej.  

PREMIERA  

TAJEMNICE JEZIORA SZELĄG  

Sebastian Mierzyński  

Cena: 30 zł  

Zapraszamy do zakupu książki autorstwa Sebastiana Mierzyńskiego „Tajemnice 

Jeziora Szeląg” wydanej z inicjatywy Hotelu Anders. Jest to kryminał historyczny, 

w którym znajdziecie Państwo wiele informacji i ciekawostek o historii Starych 

Jabłonek i naszego regionu. Zapraszamy, by w lekturze przenieść się na 

wykopaliska archeologiczne po drugiej stronie jeziora ☺ Książka dostępna w 

hotelowej recepcji.  

 

 

 Natural SPA Hotelu Anders POLECA NA ZIMĘ  
 

ROZGRZEWAJĄCE MASAŻE: 

➢ Rytuał GRZANE WINO – peeling ciała + masaż (50 min) / 200 zł 

➢ Rytuał CYNAMON Z POMARAŃCZĄ – peeling + masaż (50 min) / 200 zł 

➢ MASAŻ BALIJSKI (60 min) / 250 zł  

Dzięki swojej intensywności jest on skuteczny w sięganiu w głąb napiętych i obciążonych mięśni, aby złagodzić 

ich skurcz. W celu dotarcia do głębszej tkanki mięśni, w masażu balijskim stosuje się silny ucisk akupunkturowy 

na zmianę z energicznym rozbijaniem i rozcieraniem tkanki mięśniowej. Masaż balijski pobudza krążenie krwi i 

system limfatyczny.  
 

 

Polecamy ZABIEGI SPA dla dzieci: 

 
➢ PEDICURE DLA KSIĘŻNICZKI (30 min) / 50 zł 

Perełkowa kąpiel stópek połączona z pomalowaniem paznokci. 

➢ OWOCOWY RAJ DLA RĄCZEK I STÓP (15 min) / 30 zł 

Delikatny cytrusowy peeling połączony z maseczką o delikatnej nucie zapachowej.  

➢ CHATKA BABY JAGI (20 min) / 70 zł  

Smaczny masaż czekoladowo - cynamonowy.  

  

STARE JABŁONKI - Królestwo Sosny Taborskiej 



ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI PAŁACOWEJ 
 

Restauracja czynna w godz. 07.00-22.00 (zamówienia przyjmowane są do 21.30).  

 

Godziny korzystania z restauracji:  
• śniadania   07:00-10:30 

• zupa dla dzieci  14.00-15.00 (dla dzieci korzystających z pakietu FERIE 2022) 

• obiadokolacje   w dwóch turach wg podziału 17:30-19:00 i 19:00-20:30 

• restauracja a la carte  13:00-21:30, polecamy także menu dla dzieci 

 

Pełne menu Restauracji Pałacowej na www.hotelanders.pl lub tutaj -> 

 
 

 

 

 

RESTAURACJA PAŁACOWA szczególnie poleca: 
 
• KOKTAJLE DLA DZIECI: zdrowe koktajle owocowe oraz kolorowe koktajle bezalkoholowe 

• ROZGRZEWAJĄCE HERBATY, GRZANE WINO – idealne po spacerze w lesie 

• PIEROŻKI RAZOWE Z POLSKĄ JAGNIĘCINA / sałatka z warzyw sezonowych / sos 

szczypiorkowy /czarnuszka – flagowe danie restauracji w Kulinarnym Szlaku Mazur 

Zachodnich (https://odkuchni.travel)  

 

W OKOLICY POLECAMY TAKŻE… 

KARCZMA WARMIŃSKA / Gietrzwałd / 14 km od hotelu 

Zapraszamy do Karczmy Warmińskiej w Gietrzwałdzie serwującej tradycyjną, 

regionalną kuchnię. Rabat 10% dla Gości Hotelu Anders za okazaniem paszportu 

hotelowego.  

 

KURZA GÓRA – CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH W 

KURZĘTNIKU 

➢ KURZA GÓRA / Kurzętnik / 57 km od hotelu  

KURZA GÓRA to najdłuższa trasa zjazdowa w północnej Polsce, trzy oświetlone, 

zróżnicowane trasy narciarskie, zimowy park rozrywki dla najmłodszych, 

lodowisko o powierzchni 800m2 oraz Szkółka Narciarska „Kurza Akademia”. 

Ośrodek Narciarski dysponuje największą fabryką śniegu w Europie, co umożliwia 

stworzenie idealnych warunków na stoku w każdej temperaturze, nawet tej 

dodatniej.  

Podczas korzystania z bufetów w restauracji obowiązkowe jest nakładanie maseczek 
oraz dezynfekcja rąk i używanie rękawiczek. 

 

https://odkuchni.travel/


LODOWISKO 

➢ OSTRÓDA (10 km od hotelu) 

o Lodowisko (zadaszone) mieści się w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym 

przy ul. 3 Maja 19. Czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00-20:00, 

w pon. i śr. do 19:00 (przerwa techn. 14:00-15:00), wejście o pełnych 

godzinach, czas jazdy 45 min. Wypożyczalnia sprzętu na miejscu.  

➢ OLSZTYN (30 km od hotelu)  

o LODOWISKO PRZY CRS UKIEL, pięknie położone nad największym 

olsztyńskim jeziorem, www.osir.olsztyn.pl, godziny otwarcia: od poniedziałku 

do niedzieli, w godz. 8.00-22.00 (przerwa techniczna od godziny 14.00 do 

15.00), wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz. 21.00. 

o WYPOŻYCZALNIA SPRZETU SPORTOWEGO PRZY CRS UKIEL  – sanki, 

narty biegowe, łyżwy. 

 

 

 

Więcej o atrakcjach w okolicy przez cały rok w POMYSŁOWNIKU - 
drukowany dostępny w pokojach i recepcji hotelu oraz do pobrania 

na telefon w pdf tutaj ->   

 

 

 
W cenie pobytu do Państwa dyspozycji oddajemy również:  

• Basen – możliwość nieograniczonego korzystania, w godzinach otwarcia (07:00-21:00). 

• Świat Mazurskich Saun – sauna sucha, parowa i infrasauna – do dyspozycji Gości każdego dnia pobytu od 

08:30 do 21:00. 

• Siłownia / Fitness – w Sali kręgielni, czynna codziennie w godzinach 07:00-22:00 – klucz do pobrania w Recepcji.  

• Kije do Nordic Walking – do wypożyczenia bezpłatnie w Recepcji SPA.  

• Pokój Zabaw dla dzieci z Małpim Gajem – dzieci przebywają pod opieką rodziców. Zapraszamy  

do Sali Kręgielni.  

• Stół to tenisa stołowego – Sala Sosnowa (piętro II), rakietki i piłeczki do wypożyczenia w Recepcji.  

• Piłkarzyki – kręgielnia, niski parter (11:00-23:00). 

• Ksiązki oraz gry planszowe dla dzieci i dorosłych – do wypożyczenia w Recepcji. 

• Mapy ze szlakami turystycznymi po okolicy Starych Jabłonek – dostępne w Recepcji. 

• Sanki – do wypożyczenia przy bramie wjazdowej do hotelu.  

 

Atrakcje dodatkowo płatne: 
• Zabiegi w NaturalSPA Hotelu Anders – szczegółowe informacje w recepcji SPA. Zapraszamy do rezerwacji 

miejsc pod nr tel. 640.  

• Godziny otwarcia NaturalSPA:  poniedziałek-czwartek 9:00-20:00, piątek-sobota 9:00-21:00, niedziela 9:00-

18:00. 

 

 

 

• Kręgielnia – 50 zł/godz./tor, niski parter (11:00-23:00, w piątek i sobotę do 24:00, możliwość gry w kręgle do 

godz. 22:00). 

• Bilard – 5 zł/żeton, kręgielnia, niski parter (11:00-23:00). 

 

 

 

 

  

10% RABATU NA ZABIEGI SPA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. ZAPRASZAMY! 

http://www.osir.olsztyn.pl/


 

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM! 

Podczas korzystania z bufetów w restauracji obowiązkowe 

jest nakładanie maseczek oraz dezynfekcja rąk i używanie 

rękawiczek. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

WYJĄTKOWI GOŚCIE! 
Wszyscy Goście są dla nas wyjątkowi, jednak tych, którzy korzystają z programu WYJĄTKOWY GOŚĆ, 

prosimy o okazywanie karty przy korzystaniu z naszych usług, zamawiania dań w restauracji, zabiegów SPA. 

Jest to konieczne do uzyskania konkretnego rabatu, który Państwu przysługuje. 

 

 

Tych Gości, którzy jeszcze nie posiadają karty  

– zapraszamy do udziału w programie. 
 

 

 

ROZLICZENIA POBYTU i BONU TURYSTYCZNEGO 

Chcąc zaoszczędzić czas podczas wykwaterowania z hotelu prosimy o rozliczanie pobytów  

w recepcji jeszcze w trakcie pobytu, bez oczekiwania w kolejce.  
 

Ci z Państwa, którzy będą chcieli wykorzystać BON TURYSTYCZNY, prosimy o rozliczanie go również 

wcześniej, w trakcie pobytu. Może okazać się, że w dniu wyjazdu pojawią się problemy techniczne po stronie 

systemu rozliczeniowego, niezależne od nas, a to uniemożliwi wykorzystanie bonu. 

 

 

A W WOLNEJ CHWILI…  

Polub nas na Facebooku 

 

 

 

 

 

Zapisz się na Newsletter 

 

 

 

 

 

Zostaw opinię w Internecie  

   

   


