
Program animacji dla Gości Hotelu Anders w dniach 29 – 31 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program animacji jest programem ramowym. Program może ulec zmianie z powodu zmian pogody, przyczyn niezależnych od hotelu.  

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA 

10:00-11:00 
Joga/Pilates/Stretching 

Sala Kongresowa II 
Ćwiczenia z hantlami i z gumami  

Sala Kongresowa II 
Joga/Pilates/Stretching 

Sala Kongresowa II 

10:00-11:00 

Szkółka tenisa ziemnego (konieczne zapisy) 
Do nauki gry w tenisa zapraszamy dzieci powyżej 5. roku 
życia. Atrakcja dodatkowo płatna (50 zł za osobę). Zajęcia 

odbędą się przy minimum trzech uczestniczkach/uczestnikach. 
Zajęcia dla maksymalnie ośmiorga dzieci. Zapisy do godz. 

09:00 w Recepcji. Płatność u instruktora.  
Zbiórka w Recepcji. 

Szkółka tenisa ziemnego (konieczne zapisy) 
Szkółka tenisa ziemnego  

(konieczne zapisy) 

11:00-13:00 

Spacer wodny po jeziorze  
(12:00-18:00)   

30-minutowe rejsy, każdy dla 10 osób. Konieczne 
wcześniejsze zapisy 

 w Recepcji. Rejs rozpoczyna się z plaży hotelu. 

Wycieczka piesza z przewodnikiem  
Zbiórka przed recepcją hotelu 

Wycieczka rowerowa 
z przewodnikiem  

Rowery na wycieczkę udostępniamy 
bezpłatnie. Uwaga: ilość rowerów 

ograniczona. Konieczne 
wcześniejsze zapisy w Recepcji. 

Zbiórka przy wypożyczalni rowerów. 

10:00-17:00 

 
MINI-KLUB dla dzieci od lat 4. 

Animacje, kreatywne gry i sportowe zabawy dla dzieci. 
  

Sala Dębowa 
 

 
MINI-KLUB dla dzieci od lat 4. 

Animacje, kreatywne gry i sportowe zabawy 
dla dzieci. 

  
Sala Dębowa 

 

 
MINI-KLUB dla dzieci od lat 4. 

Animacje, kreatywne gry i 
sportowe zabawy dla dzieci. 

  
Sala Dębowa 

 

17:30-20:00   

Z wędką na ryby - warsztaty wędkarskie dla 
dzieci 

Zbiórka w Recepcji 
(17:00-18:00)  

  

19:00-21:00   

SAKSOFON 
Koncert muzyki na żywo  

na tarasie z widokiem na jezioro 
19:00-21:00 

 

    



Witamy Państwa serdecznie w Starych 

Jabłonkach!  
To dla nas wielka radość móc gościć Państwa w Hotelu Anders w 

Starych Jabłonkach.  

Poniżej znajdą Państwo informacje o atrakcjach oraz propozycje 

spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.  

Zachęcamy do korzystania z naszej pięknej okolicy i cieszenia się 

urokami lata. Udanego pobytu! 

 

POLECAMY 

W cenie pobytu: 

➢ Udział w atrakcjach wymienionych w programie animacyjnym, który znajdą Państwo na kolejnej 
stronie  
(z wyj. atrakcji dodatkowo płatnych).  

➢ Korzystanie z hotelowej plaży nad jeziorem i strzeżonego (z wyj. dni deszczowych) kąpieliska (w 
godz. 10:00-18:00).  

➢ Basen czynny w godz. 07:00-21:00. 
➢ Świat Mazurskich Saun (sauna sucha, parowa, infrasauna) czynne w godz. 08:30-20:00. 
➢ Siłownia i fitness w centrum rekreacji, poziom –1 (08:00-23:00). 
➢ Stół do tenisa stołowego – Sala Sosnowa (II piętro), rakietki i piłeczki do pobrania w kręgielni. 
➢ Kije do Nordic Walking – do wypożyczenia w recepcji SPA. 
➢ Boisko do siatkówki plażowej, przy hotelowej plaży – piłka do wypożyczenia w hangarze na plaży  

(11:00-18:00) lub w Recepcji.  
➢ Badminton – do wypożyczenia w kręgielni.  
➢ Nowy Małpi Gaj dla dzieci – poziom -1 (08:00-21:00). 
➢ Gry dla dzieci i dorosłych do wypożyczenia w Recepcji Głównej. 
➢ Mapy szlaków pieszych i rowerowych po okolicy Hotelu Anders – dostępne w Recepcji. 

Za odpłatnością: 

➢ Zabiegi SPA, masażu, kosmetyczne – oferta i rezerwacja zabiegów w recepcji SPA, tel. z pokoju 
640.  

➢ Rowery – rowery do wypożyczenia przy bramie wjazdowej do hotelu w cenie  
10 zł/godz. i 50 zł/dzień (od momentu wypożyczenia do godz. 21:00 tego samego dnia).   

➢ Sprzęt wodny – kajaki, rowery wodne, łódki – płatność wg cennika, do wypożyczenia na plaży 
(11:00-18:00). 

➢ Korty tenisowe – 30 zł/godz. (sprzęt wliczony w cenę wynajmu – do wypożyczenia w kręgielni) – 
prosimy  
o wcześniejszą rezerwację kortów w Recepcji Głównej (08:00-20:00). 

➢ Kręgielnia – 25 zł/30 min/tor (poniedziałek-czwartek 15:00-22:00, piątek-niedziela 11:00-23:00). 
Możliwość gry  
w kręgle do 22:00.  

➢ Bilard – 5 zł/żeton, inne gry, m.in. piłkarzyki, dostępne w kręgielni.  
➢ Wędkarstwo na Jeziorze Szeląg Mały - zakup zezwoleń tylko online na stronie 

https://gro.ostroda.pl/sprzedaz/.  
➢ Miejsce ogniskowe – możliwość wynajęcia w cenie 300 zł (w cenie przygotowanie ogniska, 

rozpalenie, drewno).  
➢ Grill – możliwość zakupu jednorazowego grilla w Restauracji w cenie 50 zł.  
➢ Zajęcia z trenerem personalnym – 1 godz./100 zł  

Zajęcia prowadzi Anna Tołkaczewska – trener sportu, trener personalny, fizjoterapeuta. Biega z 
psem, prowadzi treningi indywidualne i grupowe. Organizatorka obozów sportowych. Kontakt: 
693 459 222.  

  



 

Zapraszamy do Restauracji Pałacowej! 

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

o Śniadania 07.00-10.30 (zgodnie z wykupionym pakietem),  

o A la carte 13.00-21.30,  

o Obiadokolacje 17.30-20.30 (zgodnie z wykupionym pakietem, w dwóch turach według podziału przy check-in:  

17.30- 18.45 i 19.00- 20.30).  

Uwaga: na posiłki prosimy zabrać ze sobą paszport hotelowy.  

 

 

Taras z widokiem na jezioro  
Zapraszamy na pyszną kawę i orzeźwiające napoje (w godz. 11.00-13.00 zamówienia prosimy 

składać w barze głównym w restauracji). Od godz. 13.00 przyjmujemy zamówienia a la carte. 

  

W menu, m.in.,  

Mazurska rybna z pieczonym linem/ prażone warzywa, majerankowa oliwa, kwaśna 

śmietana 

Pierożki razowe z polską jagnięciną /sałatka z warzyw sezonowych, sos szczypiorkowy, 

czarnuszka 

Pieczony sandacz na liściach porzeczki/ mus z pieczonej pietruszki z komosą, warzywa 

sezonowe 

 

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.  

 
 
 

W zaaranżowaniu wolnego czasu i szukaniu inspiracji do aktywnego wypoczynku 

polecamy poniższe materiały: 

• POMYSŁOWNIK – nasz autorski przewodnik po hotelu, okolicy i wszelkich aktywnościach, do których 

zachęcamy. Znajdziecie go w pokoju i w recepcji hotelu (bezpłatny).  

• Mapa szlaków pieszych i rowerowych po okolicy Hotelu Anders – dostępna  

jest w recepcji głównej (bezpłatnie).  

 

 

 



 

 

DRODZY GOŚCIE! 

Prosimy o poruszanie się w hotelu z Paszportem Hotelowym, który otrzymaliście Państwo 
podczas zakwaterowania. To umożliwi sprawne wejście do restauracji na obiadokolacje i 

korzystanie z innych atrakcji hotelu. Dziękujemy 😊 

 
 

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. To jest konieczne do uzyskania konkretnego 
rabatu, który Państwu przysługuje.  
 
Tych Gości, którzy jeszcze nie posiadają karty – zapraszamy do udziału w Programie – więcej 
informacji  
w recepcji hotelu lub na www.wyjatkowygosc.pl 

 

 

 

 

Udanego pobytu w Starych Jabłonkach! 


