
 
 

W sobotę zapraszamy na lunch w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej w godz. 13.00-15.00. 
Duży wybór przystawek, zup, dań głównych i deserów. Cena: 80 zł/os. dorosła, 40 zł/ dziecko 4-12 l.  

 
PROGRAM POBYTU dla wszystkich* Gości 

* program animacji dla dzieci na 3. stronie 

 
 

30. grudnia, PIĄTEK 
 

16.00-17.00       WARSZTATY TANECZNE w karaibskich rytmach (salsa) – pobyt 

rozpoczynamy już tanecznie… 😊 Zapraszamy do wspólnej zabawy i 

poznania salsy z mistrzynią Kamilą - założycielką olsztyńskiego klubu 

Lilla Salsa Academy. Spotykamy się w hotelowym klubie (poziom -1). 

 

17:30 – 20:00     PRZEDSYLWESTROWA BIESIADA Z CHARAKTEREM czyli obiadokolacja plenerowa 

z ogniskiem i zespołem muzycznym „AKUSTIK” na żywo (gramy przy ognisku, gramy 

do śpiewania, gramy do tańca). W programie, m.in. regionalne, warmińskie, grillowane 

menu oraz wspólne biesiadowanie. Spotykamy się na miejscu grillowo-ogniskowym przy 

Karczmie pod Modrzewiem. Prosimy o ubiór stosowny do pogody na zewnątrz. 

20.00-22.00       Kontynuacja wieczoru przy ogniskach: DJ z muzyką mechaniczną przy OGNISKU. 

 

31. grudnia, SOBOTA  – Sylwester  
08.00-11.00       ŚNIADANIE w Restauracji Pałacowej w formie bufetu szwedzkiego. 
 

12.00-13.00       WARSZTATY TANECZNE w karaibskich rytmach (salsa) – w parach i 

solo. Zapraszamy do wspólnej zabawy i poznania salsy z Martą, która 

na co dzień prowadzi zajęcia w olsztyńskim klubie Lilla Salsa Academy. 

Spotykamy się w hotelowym klubie (poziom -1). 

13.00-15.00       AKADEMIA KULINARNA ze specjalnym Gościem – Jaśkiem Kuroniem. Podczas 

tegorocznych warsztatów Gościem Dariusza Strucińskiego, szefa kuchni Hotelu, 

będzie Jasiek Kuroń. Kucharz, entuzjasta polskiej kuchni, rozmiłowany w istocie 

dobrego produktu w kuchni i kreowaniu smaku. Lubi proste i dobre rozwiązania. Szkolił 

swoje umiejętności w Wyższej szkole hotelarstwa i gastronomii w Poznaniu, w Le 

Cordon Bleu w Londynie i pod okiem fantastycznych i inspirujących szefów kuchni w 

Polsce, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Hiszpanii. Autor książek "Sprytna kuchnia czyli 

kulinarna ekonomia" oraz "Przy jednym stole". Gotuje stale w Dzień Dobry TVN oraz na 

swoich kanałach "Jasiek Kuroń Gotuje". Prywatnie tata sześcioletniego jegomościa, mąż 

i opiekun Lusi i Gapy - czyli 2 psów - sybaryta, hedonista i serdeczniak. 

Spotykamy się w Sali Świerkowej, za restauracją – przejście do sali wymaga opuszczenia głównego budynku 
hotelowego – prosimy o ubranie okryć wierzchnich. 

 



 
 

W sobotę zapraszamy na lunch w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej w godz. 13.00-15.00. 
Duży wybór przystawek, zup, dań głównych i deserów. Cena: 80 zł/os. dorosła, 40 zł/ dziecko 4-12 l.  

UWAGA! Zmiany w funkcjonowaniu RESTAURACJI Hotelu! 
W dniu Sylwestra zmianie ulegają zasady i godziny funkcjonowania Restauracji Pałacowej i baru hotelu – 

czynne do godz. 20:00. 

W sobotę, 31. grudnia nie funkcjonuje karta menu w restauracji. Dostępne są posiłki jedynie w formie bufetu, tj.: 

• Śniadanie w godz. 8:00-11:00 (wliczone w cenę pobytu pakietu Sylwester) 

• Obiad/lunch w godz. 13:00-15:00 (dodatkowo płatne 80 zł/os. dorosła, 40 zł/ dziecko 4-12 l.) 

• Kolacja w godz. 17:00-20:00 dla Gości nie korzystających z udziału w imprezie sylwestrowej w godz. 

17:00-20:00 (dodatkowo płatne 94 zł/os. dorosła, 47 zł/dziecko 4-12 l.) 

 

WITAMY NOWY ROK W DWÓCH ODSŁONACH… 
 

Dla dorosłych… 
20.00-04.00  NOC SYLWESTROWA „ZIELONO MI” – szczegóły: 

➢ Na wieczór zapraszamy na Sale Kongresowe, I piętro głównego budynku. 
➢ Do kolacji czas umilać będzie pianista Tomasz, którego na co dzień można posłuchać w olsztyńskiej 

filharmonii. 
➢ Wyjątkowe sylwestrowe kulinaria – menu z serwowaną do stołu przekąską i daniami w formie bufetu 

oraz stacjami live-cooking (stacje live-cooking do północy). 
➢ Gorąca zabawa muzyczna przy najlepszych utworach wyszukanej i specjalnie przygotowanej na ten 

wieczór muzyki, którą zapewni nam Dariusz Ślęzak, tzw. DJ Ucho. Muzyka podczas wieczoru to 
muzyka mechaniczna, nie tylko „Zielono Mi”... 

➢ Napoje, alkohole oraz drinki w formule open-bar (bez limitu, do zakończenia imprezy).  
➢ Konkursy podczas wieczoru (do wygrania pobyty w hotelach Grupy Anders).  
➢ Pokaz żonglerki artystycznej i animacje laserowe w trakcie wieczoru. 
➢ Dress code: stroje koktajlowe – byłoby pięknie, gdyby pojawiły się akcenty zielonego w Waszych 

strojach. 
➢ Bal przewidziany tylko dla osób dorosłych (pow. 18 lat) - dzieci i młodzież zapraszamy do udziału  

w specjalnie dla nich przygotowanym minibalu sylwestrowym.  

Dla dzieci i młodzieży… 
 

18.30-02.00      MINIBAL SYLWESTROWY dla dzieci i nastolatków „Sylwester w Dżungli". 

Najlepsza „dyskoteka pod Słońcem” z najnowszymi przebojami oraz zabawy i gry 

prowadzone przez animatorów – zarówno dla młodszych dzieci, jak i dla nastolatków. 

Zabawa odbędzie się w hotelowym Klubie i kręgielni, poziom -I. 

 

01. stycznia, NIEDZIELA –  Nowy Rok 

08.00-12.00     NOWOROCZNE ŚNIADANIE regenerujące w formie bufetu w Restauracji Pałacowej. 
 

10:00-16:00 MINIKLUB DLA DZIECI OD LAT 4 – rodzinne zabawy i gry z animatorem dla 

najmłodszych Gości oraz całych rodzin. 
 

12.00-13.30     Prosimy pamiętać, że… PRZEWODNIK NA WAS CZEKA – zachęcamy do aktywnego 

spędzenia czasu oraz do regeneracji po sylwestrowej zabawie na spacerze po Lesie 

Taborskim i okolicznych pomnikach przyrody. Dobrze poznać historię miejsca i okolic, w 

których spędza się Sylwestra. Zbiórka w Recepcji. 

 

17.30-20.00     OBIADOKOLACJA w Restauracji Pałacowej w formie bufetu. 
 

Do godz. 24.00 Zapraszamy do spędzenia wieczoru w hotelowej kręgielni lub klubie przy muzyce w tle…  

 



 
 

02. stycznia, PONIEDZIAŁEK 
 

07.30-11.00       ŚNIADANIE w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej. 
 

 

W poniedziałek zapraszamy do bezpłatnego przedłużenia doby hotelowej do godz. 15:00 – po 
wcześniejszym zgłoszeniu tego życzenia w recepcji hotelu.  
 
ZOSTAŃ Z NAMI JESZCZE DŁUŻEJ -> Zapraszamy do przedłużenia pobytu o kolejne dni w promocyjnej 
cenie. O szczegóły zapytaj Recepcję Hotelu.  
 
  

PROGRAM ANIMACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

30.12.2022 - Dzień wynalazcy 
10:00 - 11:00  Projektowanie toru przeszkód 

11:00 - 12:00 Zimowe zabawy na dworze 

12:00 - 14:00 Warsztaty tworzenia swoich wynalazków 

15:00 - 17:00 Gra terenowa 

18:00 - 19:00 Quizomania wiedzy o świecie 

19:00 - 20:00 Gala młodych wynalazców 
 

31.12.2022 - Sylwester 

10:00 - 11:00 Poranny spacer z animatorami 

11:00 - 12:00 Sylwestrowe wyzwania - zabawy ruchowe 

12:00 - 14:00 Warsztaty projektowania sylwestrowych kreacji 

15:00 - 16:00 Przygotowania do zabawy sylwestrowej 
 

1.01.2023 - Nowy Rok 
11:00 - 12:00 Animacyjna rozgrzewka 

12:00 - 14:00 Warsztaty tworzenia breloczków i bransoletek 

15:00 - 17:00 Podchody "Żegnamy Stary Rok" 

18:00 - 19:00 Noworoczne Bingo! 

19:00 - 20:00 Noworoczny teleturniej rodzinny "Familiada" 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z atrakcji dodatkowych. 

AKTYWNIE NA MAZURACH! 
 

W cenie pobytu: 

❖ Udział w ww. punktach programu animacyjnego.  

❖ Basen – czynny 7.00-21.00. 

❖ Świat Mazurskich Saun – sauna sucha, parowa i infrasauna (sauna na podczerwień), czynne codziennie 

08.30-21.00. 

❖ Pokój Zabaw z Małpim Gajem dla dzieci – zabawa pod opieką dorosłych, Sala Kręgielni, poziom -I.  

❖ Książki dla dzieci i dorosłych oraz gry planszowe – do wypożyczenia w Recepcji.  

❖ Siłownia i fitness – Sala Kręgielni, poziom -I, czynna 11.00-23.00.  

❖ Stół do tenisa stołowego – Sala Sosnowa, II piętro.  

❖ Piłkarzyki – Sala Kręgielni, poziom -I (11.00-23.00). 

❖ Kije do Nordic Walking – do wypożyczenia w Recepcji Spa. 

 

Płatne dodatkowo: 

❖ Kręgielnia – 50 zł/godz./tor, poziom -I (11.00-22.00). Prosimy o wcześniejszą rezerwację torów.  

❖ Bilard – 5 zł/żeton. Sala Kręgielni, poziom -I (11.00-23.00). 



 
 

❖ Zabiegi SPA w Centrum Zdrowia i Urody NaturalSPA. Zapraszamy do rezerwacji zabiegów SPA pod nr 

tel. 640 w poniższych godzinach otwarcia.  
  

  

30. grudnia (piątek) – 09.00-20.00 01. stycznia (niedziela) – 11.00-18.00 

31. grudnia (sobota) – 09.00-18.00 02. stycznia (poniedziałek)  – 09.00-18.00 

 
 

 


