
PRZYPOMINAMY: Z uwagi na bezpieczeństwo sprzątanie dzienne pokoju / chaty  

w trakcie pobytu Gościa odbywa się tylko i wyłącznie na jego życzenie.  

Prosimy o zgłaszanie takiego życzenia do godz. 10.00 w recepcji hotelu. 

 

 

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI I JAK FUNKCJONUJEMY W OBECNYM CZASIE?  
 

BEZPIECZNY HOTEL 

 Ograniczyliśmy liczbę Gości mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych miejscach  

w hotelu, z zastosowaniem 2-metrowego dystansu między osobami.  

 Zapraszamy do wcześniejszego rozliczania się, by uniknąć kolejek w recepcji w dniu wyjazdu.  

 

POKÓJ /CHATA MAZURSKA 

 Sprzątanie pokoju / chaty w trakcie pobytu Gościa odbywa się tylko i wyłącznie na jego życzenie. 

Prosimy o zgłaszanie takiego życzenia do godz. 10.00 w recepcji hotelu.  

 Po wymeldowaniu się Gościa pokój /chata jest sprzątany oraz dezynfekowany, a następnie gruntownie 

wietrzony. 

 Pościel i ręczniki prane są w temperaturze 600 C z dodatkiem odpowiednich detergentów. 

 Obowiązuje zakaz używania suszarek w łazienkach pokojowych / w chatach oraz na basenie.  

 

RESTAURACJA I BARY 

 Posiłki są wydawane wewnątrz restauracji oraz na tarasie.  

 Obiadokolacje podzieliliśmy na dwie tury, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo Gości 

korzystających z posiłków w jednym czasie.  

 

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH 

 Na terenie hotelu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – m.in. przy wejściu do hotelu,  

w recepcji, przy wejściu do restauracji, w ogólnodostępnych toaletach. 

 Na terenie Hotelu dezynfekujemy powierzchnie dotykowe – klamki, uchwyty, przyciski w windzie, 

poręcze, włączniki światła, blaty. 

 Zwiększyliśmy częstotliwość wymiany powietrza w budynku i zwiększyliśmy częstotliwość wietrzenia 

pomieszczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udanego pobytu w Starych Jabłonkach! 

 
 
 
 
 

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, 
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 lata. Udanego pobytu! 
 

Aby dostosować działanie hotelu do obecnych wymagań  

i warunków bezpieczeństwa, w funkcjonowaniu hotelu musieliśmy 

wprowadzić kilka istotnych zmian. Dlatego prosimy o dokładne 

zapoznanie się z niniejszym programem i informacjami w nim 

zawartymi. Dziękujemy  

 

POLECAMY 

W cenie pobytu: 

 Udział w atrakcjach wymienionych w programie animacyjnym, który znajdą Państwo na kolejnej stronie  
(z wyj. atrakcji dodatkowo płatnych). Program realizowany jest od 29.06. do 30.08.2020.  

 Korzystanie z hotelowej plaży nad jeziorem i strzeżonego (z wyj. dni deszczowych) kąpieliska.  

 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.  

 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. 

 Internet: komputery z dostępem do internetu oraz bezprzewodowa sieć WiFi na terenie hotelu.  
 

Za odpłatnością: 

 Zabiegi SPA, masażu, kosmetyczne – oferta i rezerwacja zabiegów w recepcji SPA, tel. z pokoju 640.  
SPA HOTELU ANDERS ZOSTAŁO LAUREATEM NAGRODY SPA PRESTIGE AWARDS 2018, 2019 

 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.  

 Squash / badminton – 30 zł/godz., wypożyczanie rakiet i piłeczek w kręgielni.  

 Bilard – 5 zł/żeton, inne gry, m.in. piłkarzyki, dostępne w kręgielni.  

 Wędkarstwo – zapraszamy do kupna stosownych pozwoleń w Recepcji. 

 Miejsce ogniskowe – możliwość wynajęcia w cenie 300 zł (w cenie przygotowanie ogniska, rozpalenie, drewno).  

 Grill – możliwość zakupu grilla w Restauracji w cenie 40 zł.  

 



 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 

 Dzień w różowych okularach 
Na żółto i na 

niebiesko 
Po drugiej stronie 

tęczy 
Dzień na zielonej polanie 

Dzień z głową  
w chmurach 

Dzień Marzyciela  

09:00-10:00 Poranny kącik plastyczny podczas śniadania 
Poranny kącik plastyczny 

podczas śniadania 
Poranny kącik  plastyczny 

podczas śniadania 
Poranny kącik plastyczny podczas 

śniadania 
Poranny kącik plastyczny 

podczas śniadania 

Poranny kącik 
plastyczny podczas 

śniadania 
  

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

Zbiórka w Sali Kongresowej II 

Joga/Pilates/Stretching 
Zbiórka w Sali Kongresowej 

II 

Joga/Pilates/Stretching 
Zbiórka w Sali Kongresowej 

II 

Joga/Pilates/Stretching 
Zbiórka w Sali Kongresowej II 

Joga/Pilates/Stretching 
Zbiórka w Sali Kongresowej 

II 
  

10:00-11:00 
(od sierpnia 
w godz. 
13.00-14.00) 

Szkółka tenisa ziemnego (konieczne zapisy) 
Do nauki gry w tenisa zapraszamy dzieci powyżej 5. roku 
życia. Atrakcja dodatkowo płatna (30 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) 

Szkółka tenisa ziemnego (konieczne 
zapisy) 

Szkółka tenisa ziemnego 
(konieczne zapisy) 

 
 

11:00-13:00  

Wycieczka piesza  
z przewodnikiem  

Zbiórka przed głównym 
wejściem do hotelu 

 

Wycieczka rowerowa z przewodnikiem  
Rowery na wycieczkę udostępniamy 

bezpłatnie. Uwaga: ilość rowerów 
ograniczona. Konieczne wcześniejsze 

zapisy w Recepcji. Zbiórka przy 
wypożyczalni rowerów.  

   

11:00-12:00 
Papugowanie – kalambury 
Zbiórka przed Salą Dębową 

Moc kolorów – warsztaty 
chemiczne 

Sala Dębowa  
 

Warsztaty plastyczne  
z masą solną  
Sala Dębowa 

Leśne skarby – zajęcia plastyczne 
Sala Dębowa  

 

Relaksacyjne kule do 
kąpieli – warsztat 

Sala Dębowa  
 

 
Turniej 60 sekund 

Sala Dębowa  
 

 

12:00-13:00 
Spacer w poszukiwaniu kolorów lata 

Zbiórka przed Salą Dębową 
Poranna Gimnastyka 

Zbiórka przed Salą Dębową 

Co w trawie piszczy – 
spacer botaniczny 

Zbiórka przed Salą Dębową 

Spotkanie na polanie – zabawy  
z animatorem 

Zbiórka przed Salą Dębową 

Skoki przez obłoki – 
turniej sportowy  

Zbiórka przed Salą Dębową 

Gry i zabawy na 
świeżym powietrzu  
Zbiórka przed Salą 

Dębową 

 

14:00-17:00 

Spacer wodny po jeziorze (14:00-18:00)   
30-minutowe rejsy, każdy dla 6 osób. Konieczne 

wcześniejsze zapisy w Recepcji. Rejs rozpoczyna się  
z plaży hotelu. 

Z wędką na ryby - 
warsztaty wędkarskie 

Zbiórka w Recepcji 
(13:00-14:00) 

  

Master Anders Chef – warsztaty 
kulinarne dla dzieci 

(14:00-15:00) 
Spotykamy się w Restauracji Pałacowej 

 

Spacer wodny po 
jeziorze (14:00-18:00)   

30-minutowe rejsy, 
każdy dla 6 osób. 

Konieczne 
wcześniejsze zapisy  

w Recepcji. Rejs 
rozpoczyna się z plaży 

hotelu. 

 

15:00-16:00 
Niespodzianka 

Zbiórka w Recepcji 
Niespodzianka 

Zbiórka w Recepcji 
Niespodzianka 

Zbiórka w Recepcji 
Niespodzianka 

Zbiórka w Recepcji 
Niespodzianka 

Zbiórka w Recepcji 
Niespodzianka 

Zbiórka w Recepcji 
 

16:00-17:00 
Gra terenowa śladami Pantery 

Zbiórka przed Salą Dębową 
Wielki turniej zbijaka 

Zbiórka przed Salą Dębową 

Wyprawa na koniec tęczy 
– gra terenowa  

Zbiórka przed Salą Dębową  

Quiz wiedzy o Europie  
Sala Dębowa 

Przygotowania do 
wieczornego show 
Sala Kongresowa I 

Bujanie w obłokach 
– turniej Dixit 

Zbiórka przed Salą 
Dębową 

 

18:00-20:00 

Warmiński Wieczór Biesiadny z występem zespołu 
ludowego 

(w ramach obiadokolacji)  
Miejsce ogniskowe przy Karczmie pod Modrzewiem 

 
Rodzinny teleturniej 

(17:00-18:00)  
Sala Dębowa 

      

18:00-19:00 Kącik plastyczny podczas obiadokolacji 
Kącik plastyczny podczas 

obiadokolacji 
Kącik  plastyczny podczas 

obiadokolacji 
Kącik plastyczny podczas obiadokolacji 

Kącik  plastyczny podczas 
obiadokolacji 

Kącik plastyczny 
podczas obiadokolacji 

  

19:00-21:00 
 MiniDisco (19:00-20:00) 
Hotelowy klub (poziom -1)  

SAKSOFON 
Koncert muzyki na żywo  
na tarasie z widokiem na 

jezioro 

 
   
 

SZANTY na plaży przy ognisku  
z Pieczeniem Jaszczurów 

 
 

AKORDEON  
Koncert muzyki  

na żywo  
na tarasie z widokiem 

na jezioro 

KONCERT 
muzyki  

na żywo  
na tarasie  

z widokiem 
na jezioro 

 

Bajkowe Kino  
(19:00-20:30) 

Sala Kongresowa I 

MiniDisco 
(19:00-20:00) 

Hotelowy klub (poziom -1) 
 

Mam talent!  
(19:00-20:00) 

Sala Kongresowa I 

Bajkowe Kino  
(19:00-20:30) 

Sala Kongresowa I 

        

 Dla dzieci / Rodzinne Dla młodzieży Krajoznawcze Muzyczne Sportowe Dodatkowo płatne  

 

Program realizowany jest od 29.06. do 30.08.2020. Program animacji jest programem ramowym. Program może ulec zmianie z powodu zmian pogodowych, przyczyn niezależnych od hotelu lub aktualnych wymagań sanitarnych. 



STARE JABŁONKI – Królestwo Sosny Taborskiej 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA SPACER POLECAMY  

Leśna ścieżka edukacyjna „Nad Szelągiem”  

Jak dotrzeć?  Za bramą hotelu skręcamy w lewo (szukajcie kierunkowskazów wysoko  

na drzewach).  

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 oraz kanał 

łączący Jezioro Szeląg Mały z Wielkim.  

POLECAMY 

Rezerwat przyrody "Sosny Taborskie" 

Lokalizacja – miejscowość Tabórz  

Odległość od hotelu – 25 km (DK 16, S7, 530) lub 

12 km (droga leśna, na DK 16 w Zawadach Małych 

skręcamy na Tabórz)  

Długość ścieżki – 1,5 km  

Jak dotrzeć? Rezerwat znajduje się przy drodze nr 

530 (Łukta – Ostróda). Przy wejściu na ścieżkę jest 

parking samochodowy. Rezerwat obejmuje liczący 

ponad 230 lat drzewostan z przewagą sosny 

zwyczajnej rasy taborskiej. W miejscowości Tabórz 

warto zobaczyć również jezioro o tej samej nazwie.  

 

 

NA ROWER POLECAMY 

NOWY SZLAK ROWEROWY 

Zwiedzanie pozytywnie ZAKRĘCONE –  

na dwóch kółkach wokół Starych Jabłonek  

Stare Jabłonki – Gietrzwałd  – Olsztyn  –  Guzowy 
Piec  –  Parwółki  –  Stare Jabłonki (84,3 km) 

Szlak ma formę długiej pętli. Nie musimy jednak pokonywać go w całości. 

Możemy wybrać się na wycieczkę do Guzowego Pieca (9,9 km) lub 

Gietrzwałdu (24,7 km). Uwaga: szlak nie został jeszcze w pełni 

oznakowany. Mapa szlaku oraz pliki GPX dostępne na naszej stronie 

przy opisie szlaku (Atrakcje > W okolicy > Szlaki turystyczne > Szlak rowerowy czerwony).  

W Guzowym Piecu warto odwiedzić Osadę Warmińską - Bajkowy Zakątek, a w Gietrzwałdzie Sanktuarium Maryjne  
i Karczmę Warmińską. Z wycieczki do Gietrzwałdu możemy wrócić z rowerem pociągiem – z Gietrzwałdu na stację PKP  
w Unieszewie trzeba przejechać 6 km. W Guzowym Piecu  zachował się budynek dawnej szkoły – obecnie 
zabudowania Bajkowego Zakątka, w którym znajduje się restauracja oraz pokoje i domki. W latach 70-tych XX wieku 
budynek należał do Ministerstwa Edukacji, przez co bardzo często korzystali z niego artyści i twórcy  
z całego kraju. Wieś leży nad Jeziorem Guzowy Piec, gdzie znajduje się plaża, siłownia na świeżym 
powietrzu, a dookoła jeziora prowadzi ciekawa ścieżka edukacyjna.  

Z kolei Gietrzwałd to jedno z ważniejszych miejsc  pielgrzymkowych na mapie Polski. Ta 
malownicza warmińska wieś była świadkiem objawień maryjnych, jakie wydarzyły się tu w 1877 roku.  Są 
to jedyne objawienia oficjalnie uznane przez Kościół w Polsce. W centrum Gietrzwałdu znajduje się 
słynąca ze znakomitej regionalnej kuchni Karczma Warmińska, której wystrój nawiązuje do gospody 
funkcjonującej w tym samym budynku w XIX wieku. 

 

 
W OKOLICY POLECAMY 

 

 

 

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku  

Skansen w Olsztynku to jeden z większych tego typu obiektów w Polsce. Na powierzchni 94 ha zgromadzono 
ponad 70 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Są to chaty 
mieszkalne, budynki sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Wewnątrz obiektów zobaczymy 
eksponaty obrazujące życie na dawnej wsi.  
 
Pole Bitwy Pod Grunwaldem  
W okolicach wsi Grunwald znajduje się miejsce związane  
z wyjątkowym wydarzeniem w historii Polski. Tutaj, 15. lipca 1410 
roku, w jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, 
wojska polsko-litewskie odniosły historyczne zwycięstwo nad 
wojskami Zakonu Krzyżackiego.  

SPECJALISTYCZNE MAPY TURYSTYCZNE  

Zapraszamy do zakupu specjalistycznych map turystycznych w Recepcji hotelu.  

Mapa „Mazury Zachodnie” zawiera przebieg wszystkich szlaków i dróg w okolicy Starych Jabłonek. 



Zapraszamy do BEACH BARU na plaży!  
W menu, m.in.: pizza, makarony, wędzony pstrąg, lody i napoje. 

Czynne codziennie (z wyj. deszczowych dni)  

w godz. 11.00-18.00. 

 

W OKOLICY POLECAMY  

 

LEŚNE ARBORETUM  Warmii i Mazur w Kudypach  

im. Polskiego Towarzystwa Leśnego  

Ogród dendrologiczny z bogatą kolekcją roślin drzewiastych to 

miejsce idealne na spacer. Szczególnie pięknie prezentuje się 

wiosną, w okresie kwitnienia. Zapachy magnolii, kolory 

różaneczników, cień klonów działają na wszystkie zmysły.  

W arboretum zobaczymy las naturalny z pomnikowymi drzewami, 

rodzimą florę oraz kolekcję ponad 700 różnego pochodzenia 

gatunków i odmian roślin. Działa tu także Izba Edukacyjna, gdzie 

można poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody oraz 

lapidarium geologiczne prezentujące kamienie i głazy narzutowe występujące na terenie Warmii i Mazur.  

Na terenie arboretum znajduje się wiele miejsc wypoczynku, sprzyjających obcowaniu z przyrodą.  

STARE JABŁONKI – MINISKANSEN FORTYFIKACJI W BUNKRZE  

OTWARTY TYLKO W SOBOTY, W GODZ. 10.00-12.00 

Założony w 2014 dzięki Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5  

z Ostródy oraz Nadleśnictwu w Starych Jabłonkach. Obejmuje sześć 

bunkrów: schron bojowy oraz pięć schronów biernych z 1938 roku. Schron 

bojowy to małe muzeum, wyposażone w eksponaty: repliki broni, 

oryginalne hełmy, bagnety oraz mundury z czasów II wojny. Wstęp – 

dowolnej wielkości opłata do puszki na rzecz utrzymania skansenu.  

Bunkier znajduje się na końcu ścieżki edukacyjnej, która zaczyna się tuż 

za bramą hotelu. Za bramą hotelu należy skręcić w lewo w las – drewniane 

strzałki na drzewach doprowadzą nas do końca ścieżki edukacyjnej, gdzie 

znajduje się bunkier. Do bunkra można też dotrzeć asfaltem, drogą na Idzbark – bunkier znajduje się tuż przy tunelu 

łączącym Jezioro Szeląg Mały z Jeziorem Szeląg Wielki. 

OSTRÓDA 

TYLKO W SOBOTY 

Wycieczka po Ostródzie z przewodnikiem 

Tajemnice Starej Ostródy – bezpłatna wycieczka  

po mieście z przewodnikiem, każda sobota wakacji,  

wyjścia o godzinach: 11:45 i 13.00, zbiórka pod zamkiem  

w Ostródzie.  

Ostróda to ważny węzeł szlaków wodnych, siedziba kapitanatu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, dawna siedziba komturii 

krzyżackiej, o której dziś świadczą monumentalne mury zamku ostródzkiego.  

 
NA KAJAK POLECAMY  

Z Jeziora Szeląg Mały możemy wypłynąć XIX-wiecznym kanałem  

na Jezioro Szeląg Wielki. Oba jeziora należą do najpiękniej 

położonych w Krainie Mazur Zachodnich. Zapraszamy do 

wypożyczalni sprzętu wodnego na naszej plaży.  

 
 

 
 
 

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 17.00-20.00 (w dwóch turach według podziału przy check-

in 17.00-18.15 i 18.30-20.00).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
W pełni lata SPA hotelu 
SZCZEGÓLNIE POLECA 

  
 

 

 

 

 
MARKA Ella Baché W SPA HOTELU ANDERS  

Francuska marka Ella Baché oferuje wyjątkowe kosmetyki stworzone na bazie najczystszych  

i najlepszych jakościowo składników roślinnych pochodzących z różnych stron świata. Bazują one 

na wysoce skoncentrowanych składnikach aktywnych zaczerpniętych z bogactw natury. Dzięki 

nowatorskim recepturom, zabiegi i kosmetyki Ella Baché pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty 

pielęgnacji skóry w każdym wieku. Odżywiają, regenerują, nawilżają oraz wzmacniają barierę 

ochronną skóry. Na długo pozwalają zachować świeży i promienny wygląd cery.  

 

 
NOWOŚĆ!  

Zapraszamy do naszej nowej sauny. 
Znajduje się ona w strefie Wellness. 

Miłego relaksu! 
 

 
 
 
 
 
 
 


