
 

 

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 – 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 Squasha (rozkładany na życzenie), rakietki i piłeczki do wypożyczenia  
w Kręgielni.  

 Piłkarzyki – kręgielnia, niski parter (13:00-23:00). 

 Gry planszowe dla dzieci – do wypożyczenia w Recepcji. 

 Książki 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.  

 Dostęp do dwóch komputerów z Internetem – w holu Recepcji. 

Atrakcje dodatkowo płatne: 
 Zabiegi w Centrum Zdrowia i Urody NaturalSPA – szczegółowe informacje  

w recepcji SPA. Zapraszamy do rezerwacji miejsc pod nr tel. 640. Godziny otwarcia Natural SPA: piątek-sobota 
9:00-21:00, niedziela 9:00-18:00. 
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 Squash / Badminton – 30 zł/godz. (wypożyczenie rakiet i piłeczek wliczone  
w cenę wynajmu), niski parter (13:00-22:00). 

 Kręgielnia – 50 zł/godz./tor, niski parter (poniedziałek-piątek 13:00-23:00, sobota-niedziela 11:00-23:00). 

 Bilard – 5 zł/żeton, kręgielnia, niski parter (13:00-23:00). 

 
Godziny posiłków: 

 śniadania 07:00-10:30, 

 obiadokolacje 17:30-20:00, 

 restauracja a la carte 13:00-21:30 – polecamy także menu dla dzieci.  
 
 
 
 

 
 

POLECAMY ZABIEGI SPA DLA DZIECI  
SPA HOTELU ANDERS ZOSTAŁO LAUREATEM NAGRODY  

 SPA PRESTIGE AWARDS 2018 w kategorii FAMILY & BABY SPA 
 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.  

 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. 

RESTAURACJA PAŁACOWA POLECA KOKTAJLE DLA DZIECI   
Dziecięca Laguna / 0,25 l / 10 zł 

(7 up, syrop Blue Curacao) 
Zachód Słońca 0,25 l / 10 zł 

(sok pomarańczowy, syrop grenadyna) 
Owocowa Pasja 0,25 l / 10 zł 

(7up, syrop Monin) 

 
 

STARE JABŁONKI – MIEJSCOWOŚĆ WYPOCZYNKOWA Z HISTORIĄ  
Hotel Anders wziął swoją nazwę od nazwiska pruskiego arystokraty i przemysłowca, dawnego właściciela obecnej części 

pałacowej hotelu – Richarda Andersa. Richard Anders zrobił karierę w iście amerykańskim stylu - był właścicielem 
olbrzymich kompleksów leśnych i wielu tartaków - nazywano go "wschodniopruskim królem drewna". Na początku XX 

wieku jego tartak w Starych Jabłonkach zatrudniał ponad 100 osób, a w swojej willi nad Jeziorem Szeląg Mały urządził 
letnią rezydencję, gdzie przyjmował Gości. Dziś stanowi ona część pałacową Hotelu Anders. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

STARE JABŁONKI - Królestwo Sosny Taborskiej 

 

WITAMY PAŃSTWA W STARYCH JABŁONKACH! 

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

Nagrody dla Restauracji Pałacowej Hotelu Anders w 2019 roku:  

Poland 100 Best Restaurants 2019, Gault & Millau 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Jest to idealny Ośrodek dla tych, którzy 
planują rozpocząć swoją przygodę z nartami i snowboardem, ale 
również dla doświadczonych narciarzy, którzy przygotowują się do 
sezonu. 

LODOWISKA 

 OSTRÓDA (10 km od hotelu) 
o LODOWISKO przy stadionie miejskim OCSiR, ul. 3 maja 19, godziny otwarcia: od poniedziałku do 

niedzieli, w godzinach 9.00-20.00 (przerwa techniczna od godziny 14.00 do 15.00), wejścia o pełnych 
godzinach.  

 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 godzinach 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  – nartorolki, narty biegowe, łyżwy. 

 
 

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.  

 

 
 

SPA HOTELU ANDERS POLECA NA ZIMĘ  

 
ROZGRZEWAJĄCE MASAŻE 

 Rytuał GRZANE WINO – peeling + 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.  
 

Zbiórka dzieci na wszystkie zajęcia w Sali Kręgielni. 

 
PONIEDZIAŁEK / DZIEŃ PODRÓŻY PO 
POLSCE 
 
11.00-12.30 Mapa Polski – tworzenie 
makiety  
12.30-13.30 Quizomania   
14.30-15.30 Zabawy podwórkowe 
15.30-16.30 Gra terenowa „Śladem 
polskich legend” 
16.30-17.30 Bingo!  
 
19.00-20.00 Teleturniej rodzinny „Kocham 
Cię, Polsko”  
 

 
WTOREK / DZIEŃ BRAZYLIJSKI  
 
11.00-12.00 Bom dia! Poranny spacer  
12.00-13.30 Warsztaty projektowania 
bransoletek i breloczków  
 
14.30-15.30 Brazylijskie wyzwania 
15.30-16.30 Teleturniej „Jaka to nutka?” 
16.30-17.30 Przygotowania do 
wieczornego karnawału 
 
19.00-20.00 Karnawał w Rio – MiniDisco 

 
ŚRODA / DZIEŃ NA WYSPIE 
MADAGASKAR  
 
11.00-11.30 Poranna rozgrzewka  
z Pingwinami z Madagaskaru  
11.30-13.00 Tworzenie wielkiej gry 
planszowej „Wyprawa Króla Juliana” 
 
13.30-14.30 Pieczenie Jaszczurów  
14.30-15.30 Zabawy na świeżym 
powietrzu  
15.30-16.30 Warsztaty z masy solnej  
16.30-17.30 Quizomania wiedzy  
o Madagaskarze 
  
19.00-20.30 Seans filmowy „Madagaskar”  
 

 
CZWARTEK / DZIEŃ MEKSYKAŃSKI  
 
11.00-12.00 Poranna gimnastyka w rytmie 
muzyki  
12.00-13.30 Piniaty – warsztaty plastyczne  
 
14.30-15.30 Gra terenowa Coco  
15.30-16.30 Meksykańskie zabawy 
16.30-17.30 Warsztaty origami 
 
19.00-20.00 Meksykańska fiesta – Pidżama 
Party 
 
 

 
PIĄTEK / DZIEŃ FRANCUSKI 
 
 11.00-12.00 Bonjour  France! Poranna 
rozgrzewka  
12.00-13.30 Projekt Runway Kids – 
warsztaty projektowania strojów  
 
14.30-15.30 Gra terenowa „Podróż dookoła 
Francji”  
15.30-16.30 Petangue – francuska gra  
16.30-17.30 Trzej Muszkieterowie – turniej  
 
19.00-20.00 Au revoir France! Pokaz mody 
dziecięcej i MiniDisco  
 
20.00-23.00 Wieczór przy muzyce (dla 
osób dorosłych)  

 
SOBOTA / DZIEŃ WŁOSKI  
 
11.00-12.00 Włoska Rozgrzewka  
12.00-13.00 Weneckie maski karnawałowe 
– warsztaty plastyczne  
 
14.00-15.00 Ognisko z kalamburami  
15.00-16.00 Turniej boule  
16.00-17.00 Włoskie ciekawostki – quiz  
 
19.00-20.30 Bajkowe Kino  
 
20.00-02.00 Dyskoteka z DJ’em (dla osób 
dorosłych)  

FERIE 2020 

PROGRAM ANIMACJI „RUSZAMY W PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA” 
 

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

