WIELKANOC 2018
Serdecznie witamy Państwa w Hotelu Anders, w Starych Jabłonkach.
Życzymy udanego pobytu i Wesołych Świąt!

PROGRAM POBYTU WIELKANOCNEGO
PIĄTEK, 30. marca
17:30-20:00
OBIADOKOLACJA w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej.
SOBOTA, 31. marca
08:00-11:00
ŚNIADANIE w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej.
Dla Gości, którzy nie przywieźli święconki ze sobą, przygotowaliśmy podczas śniadania koszyki
wraz z pokarmem do uzupełnienia.
10:00-16:00
MINIKLUB DLA DZIECI od lat 4 – gry i zabawy z animatorką. Kreatywne i rozwijające,
a przede wszystkim zajmujące zajęcia nie pozwolą nudzić się żadnemu dziecku. Spotykamy się
w Sali Kongresowej I.
10:00-12:00
PISANKI WIELKANOCNE – malowanie jajek wspólnie z artystkami rękodzieła artystycznego.
Znakomita okazja do wspólnej zabawy z całą rodziną. W programie: tradycyjne malowanie jajek
kolorowym woskiem, plecenie wianków z młodych brzózek i przygotowywanie pudełek-marchewek
na słodycze. Zapraszamy do Sali Kongresowej I.
10:00-11:00
JOGA, PILATES lub STRETCHING – profesjonalne zajęcia aerobowe dla wszystkich chętnych.
Spotykamy się w Sali Kongresowej III.
11:30
ŚWIĘCENIE POKARMÓW
W tym roku święcenie pokarmów odbędzie się, w zależności od pogody – na plaży hotelu,
na pomoście lub przy Karczmie Pod Modrzewiem. Informację otrzymają Państwo w sobotni
poranek. Gości, którzy jednak chcą poświęcić pokarm w tradycyjny sposób, zapraszamy
do indywidualnego spaceru do kościoła w Starych Jabłonkach na godz. 12:00 (odległość pieszo:
1,4 km, 15 min).
12:00-14:00
BAJDURKA – spektakl teatralny oraz warsztaty teatralne dla rodzin w wykonaniu Teatru Form
Niezależnych Korzunowicz. Spotykamy się w Sali Kongresowej II.
W pewnym odległym królestwie zarządzanym sprawną ręką króla Bajdura II wydarzyła się rzecz niesłychana
– Królewnie Bajdurce popsuły się klocki. Ten błahy z pozoru fakt spowodował liczne komplikacje w życiu
królestwa i jego mieszkańców. W dodatku Kurczak Burczak , znany z tego , że zawsze przeszkadza
w opowiadaniu bajek, tym razem przeszedł samego siebie , wywołując dramatyczne zwroty akcji i ból
głowy monarchy. Na scenie pojawiają się Smok / przelotnie / Dziwna Wróżka, Rycerz, a nawet Piękny
Książę Karol… Mimo wszystko aktorzy z desperacją zmierzają do szczęśliwego finału, ale czy im się uda?
Spektakl zrealizowany w konwencji technik lalkowych i żywego planu. Po spektaklu odbędzie

się warsztat lalkowy "O LALKACH PRAWIE WSZYSTKO" z opowieścią o technikach lalkowych
– pacynki, kukły, jawajki, marionetki, cienie – gdzie każdy z uczestników warsztatów wykona swoją
własną lalkę. Warsztaty odbędą się w Sali Kongresowej I.
Czas trwania spektaklu – 40 min (Sala Kongresowa II).
Czas trwania warsztatów – ok. 1,20 godz. (Sala Kongresowa I).

ŚWIĄTECZNA AKADEMIA KULINARNA
Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty kulinarne prowadzone przez Dariusza Strucińskiego, szefa
kuchni Hotelu Anders oraz gościa specjalnego. Spotykamy się w Sali Świerkowej (budynek
za restauracją) – przejście do sali wymaga opuszczenia głównego budynku hotelowego – prosimy
o dostosowanie ubioru do warunków pogodowych.
17:30-20:00
OBIADOKOLACJA w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej.
20:00-22:00
KONCERT MUZYKI NA ŻYWO w Klubie Nocnym.
NIEDZIELA WIELKANOCNA, 01. kwietnia
06:00
REZUREKCJA – msza święta w kościele w Starych Jabłonkach.
08:00-11:00
Uroczyste ŚNIADANIE WIELKANOCNE w Restauracji Pałacowej.
Specjalne świąteczne menu, tradycyjne potrawy wielkanocne oraz regionalna mazurska kuchnia.
10:00-16:00
MINIKLUB DLA DZIECI od lat 4 – animacje i zabawy z opiekunką. Kreatywne i rozwijające,
a przede wszystkim zajmujące gry i zabawy nie pozwolą nudzić się żadnemu dziecku.
Zapraszamy do Sali Kongresowej I. O 15:00 zapraszamy na konkurs plastyczny „Jajko
ze Starych Jabłonek”.
10:00-11:00
JOGA, PILATES lub STRETCHING – profesjonalne zajęcia aerobowe dla wszystkich chętnych.
Spotykamy się w Sali Kongresowej III.
11:00-12:30
SPACER Z PRZEWODNIKIEM po okolicy Starych Jabłonek
Historia Starych Jabłonek i okolic poznana podczas wycieczki z przewodnikiem. Zbiórka
w Recepcji.
13:00
POSZUKIWANIE WIELKANOCNEGO JAJA Z NIESPODZIANKĄ – tradycyjna zabawa
plenerowa dla całych rodzin, ale uwielbiana głównie przez dzieci. Zapraszamy do udziału
w poszukiwaniu skarbów, które ukrył psotny zajączek… Spotykamy się na miejscu ogniskowogrillowym przy Karczmie pod Modrzewiem. Prosimy o punktualne przybycie – zabawa zaczyna się
równo o 13:00.
17:30-20:00
ŚWIĄTECZNA BIESIADA przy ognisku wraz z kulinarną atrakcją – pieczeniem jaszczurów
W ramach obiadokolacji zapraszamy Państwa na kolację w plenerze. Pieczone dania, wędzone
ryby, bogate menu z grilla, świąteczny nastrój oraz dobra zabawa z muzyką biesiadną w rockowej
odsłonie na żywo z zespołem Horpyna i wodzirejem. Prosimy o dostosowanie ubioru do pogody.
W trakcie biesiady dzieci odwiedzi Wiewiór – ulubieniec Starych Jabłonek. Spotykamy się
na miejscu grillowo-ogniskowym przy Karczmie pod Modrzewiem.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 02. kwietnia
08:00-11:00
ŚNIADANIE w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej.
10:00-15:00
MINIKLUB od lat 4 – animacje i zabawy z opiekunką. Kreatywne i rozwijające, a przede wszystkim
zajmujące gry i zabawy nie pozwolą nudzić się żadnemu dziecku. Spotykamy się w Sali
Kongresowej I.
10:00-11:00
JOGA, PILATES lub STRETCHING – profesjonalne zajęcia aerobowe dla wszystkich chętnych.
Spotykamy się w Sali Kongresowej III.
11:00-12:00
TAŃCE-WYGIBAŃCE Z KOKO
Nasza wielkanocna maskotka – Kurczak KOKO – zaprasza do wspólnej zabawy, nie tylko przy
muzyce. Czekają nas zadania sportowe i taneczne szaleństwo z elementami wielkanocnymi w tle.
Spotykamy się w Sali Kongresowej I.
12:00-13:00
LANY PONIEDZIAŁEK Z WIELKĄ POMPĄ
Na dziedzińcu przed pałacem strażacy z OSP w Starych Jabłonkach zaprezentują swój wóz
strażacki. Będzie można ubrać hełm strażacki, wsiąść do samochodu i…
13:00-15:00
OBIAD WARMIŃSKI w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej.
Zapraszamy na wyjątkowy świąteczny obiad.
15:00-16:30

Dobę hotelową w poniedziałek przedłużamy do godz. 16:00 lub dłużej… Szczegóły w recepcji.
Program może ulec zmianie z zależności od warunków pogodowych lub innych, niezależnych od hotelu przyczyn.

Informacje oraz dodatkowe atrakcje hotelu:
W cenie pobytu:
 Udział we wszystkich atrakcjach wymienionych w powyższym programie.
 Deserowy bufet – w sobotę i niedzielę, w godz. 13:00-15:00 zapraszamy do Restauracji Pałacowej
na znakomite wypieki i desery dla wszystkich.
 Basen czynny w godz. 07:00-21:00.
 Świat Mazurskich Saun czynny w godz. 08:30-21:00.
 Małpi Gaj dla dzieci – poziom -1 (08:00-21:00).
 Siłownia w centrum rekreacji, poziom –1 (08:00-23:00).
 Internet: komputery z dostępem do internetu w recepcji oraz bezprzewodowa sieć WiFi w hotelu.
 Stół do tenisa stołowego – Sala Kongresowa III, rakietki i piłeczki do pobrania w kręgielni.
 Kije do Nordic Walking – do wypożyczenia w recepcji SPA.
 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
(czynne: piątek-sobota, 09:00-21:00, niedziela 11:00-20:00, poniedziałek 09:00-18:00). Zapraszamy do
wcześniejszej rezerwacji zabiegów SPA pod nr tel.: 640, e-mail: spa@hotelanders.pl.
 Kręgielnia – 25 zł/30 min/tor (11:00-22:00).
 Boisko do squasha / badmintona – 30/godz., wypożyczanie rakiet i piłeczek w kręgielni (11:00-23:00).
 Bilard / Piłkarzyki – 5 zł/żeton, dostępne w kręgielni (11:00-23:00).

POLECAMY ZABIEGI SPA DLA DZIECI
PEDICURE DLA KSIĘŻNICZKI (30 min) / 50 zł
Perełkowa kąpiel stópek połączona
z pomalowaniem paznokci.
MALOWANIE PAZNOKCI / 10 zł
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.
SEKRET MAŁEJ WRÓŻKI w gabinecie dla dwojga
z mamą lub tatą (20 min – dla dwóch osób) / 120 zł
Delikatny masaż całego ciała z wybraną nutą
zapachową. Nuty zapachowe dla "małej wróżki": słodka
pomarańcza, polna truskawka lub magiczna jabłoń.

