
PROGRAM ANIMACJI / MAJÓWKA 2022 W HOTELU ANDERS
Dzień

tygodnia /
Godzina

PIĄTEK
29. kwietnia

SOBOTA
30. kwietnia

NIEDZIELA
01. maja

PONIEDZIAŁEK
02. maja

WTOREK
03. maja

9:00 - 12:00
SZKOLENIE
TENISOWE SZKOLENIE TENISOWE SZKOLENIE TENISOWE SZKOLENIE TENISOWE

10:00 - 16:00
Dla dzieci /
Dla rodzin

MINI KLUB DLA
DZIECI

Gry i zabawy z
animatorką

Sala Kongresowa I

MINI KLUB DLA DZIECI
Gry i zabawy z animatorką

Sala Kongresowa I

MINI KLUB DLA DZIECI
Gry i zabawy z animatorką

Sala Kongresowa I

MINI KLUB DLA DZIECI
Gry i zabawy z animatorką

Sala Kongresowa I
(do 14:00)

10:00 - 10:45

POĆWICZMY
RAZEM…

…z profesjonalną
trenerką bez stresu i
z uśmiechem. Zajęcia

dla dorosłych. Sala
Kongresowa II

POĆWICZMY RAZEM…
…z profesjonalną trenerką bez

stresu i z uśmiechem. Zajęcia dla
dorosłych.

Sala Kongresowa II

11:00-12:30
(13:00)

Dla dzieci /
Dla rodzin

WYCIECZKA PIESZA
Z

PRZEWODNIKIEM
Zbiórka w Recepcji.

(11:00-13:00)

WARSZTATY WĘDKARSKIE DLA
DZIECI Spotykamy się na
pomoście na plaży hotelu

(12:00-13:00)

WYCIECZKA ROWEROWA
Z PRZEWODNIKIEM

(11:00-13:00)
Rowery na wycieczkę

udostępniamy bezpłatnie. Ilość
rowerów ograniczona – prosimy o
zapisy w Recepcji do godz. 10:00,
tel. 600 lub o zabranie własnych
rowerów. Zbiórka i spotkanie z

przewodnikiem w Recepcji.

WYKWATEROWANIE

https://www.obozytenisowe365.pl/


13:00-17:00
Dla dzieci /
Dla rodzin

PRZYJAZD NA
MAJÓWKĘ

rozpoczęcie doby
hotelowej

SPACER WODNY
PO JEZIORZE
(13:00-17:00)

Zapisy w Recepcji do
godz. 12.00, tel. 600.
Jeden kurs trwa 30
min, każdy kurs dla
11 osób. Spotykamy
się na plaży hotelu.

WARSZTATY RĘKODZIEŁA
Lokalne Artystki Rękodzieła

(14:00-16:00)
Tworzenie kwiatów z krepin,

zaplatanie wianków oraz
malowanie drewnianych ptaków.

Miejsce ogniskowe przy
Karczmie pod Modrzewiem lub

Sala Kongresowa I (w
zależności od pogody)

SPACER WODNY
PO JEZIORZE
(13:00-17:00)

Zapisy w Recepcji do godz. 12.00,
tel. 600. Jeden kurs trwa 30 min,

każdy kurs dla 11 osób. Spotykamy
się na plaży hotelu.

OBIADOKOLACJ
A restauracja w
pałacu od 17.00

OBIADOKOLACJA
restauracja w pałacu

od 17.01
OBIADOKOLACJA restauracja w

pałacu od 17.02
OBIADOKOLACJA restauracja w

pałacu od 17.03

14:00 - 17:00
SZKOLENIE
TENISOWE SZKOLENIE TENISOWE SZKOLENIE TENISOWE

20:00-20.30

SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE

sala
konferencyjna

WIECZÓR
SZANTOWY -
OGNISKO Z
ZESPOŁEM

SZANTOWYM na
żywo (19:00-21:00)
Wszystkich gości

zapraszamy na
wspólne ognisko. Dla

chętnych osób
podczas ogniska
przygotowaliśmy

rozgrzewającą zupę,
kiełbaski i napoje

(płatne dodatkowo).
Miejsce ogniskowe
przy Karczmie pod

Modrzewiem.

MUZYKA NA ŻYWO na tarasie
(19:00-21:00)

Taras przy Restauracji lub
hotelowy klub (w zależności od

pogody).

WIECZÓR PRZY OGNISKU Z
PIECZENIEM JASZCZURÓW

(19:00-21:00)
Wszystkich gości zapraszamy na

wspólne ognisko i tradycyjne już w
Starych Jabłonkach PIECZENIE

JASZCZURÓW. Dla chętnych osób
podczas ogniska przygotowaliśmy

rozgrzewającą zupę, kiełbaski i
napoje (płatne dodatkowo). Miejsce

ogniskowe przy Karczmie pod
Modrzewiem.

21:00-22.00
KRĘGLE -

kregięlnia przy
barze - Integracja

KRĘGLE - kregięlnia
przy barze -
Integracja -

DYSKOTEKA
Z DJ'EM w

hotelowym Klubie
(21:00-02:00)

DYSKOTEKA
Z DJ'EM w hotelowym Klubie

(21:00-02:00)

NOC KOKTAJLI I DRINKÓW
w hotelowym Klubie i Kręgielni

(19:00-00:00)



20:00-02:00

MUZYKA NA
ŻYWO – PIANINO

NA TARASIE
(19:00-21:00)

Taras przy
Restauracji lub

hotelowy klub (w
zależności od

pogody)

20.15 - 21.00
ANALIZA

TECHNICZNA sala
konferencyjna

20.15 - 21.00
WYKŁAD sala konferencyjna

20.15 - 22.00
PING PONG sala konferencyjna

20:00-02:00

NOC KOKTAJLI I
DRINKÓW

w hotelowym
Klubie i Kręgielni

(19:00-00:00)

Legenda Program obozu Animacje dla dzieci /
dla rodzin Wieczorne programy muzyczne Aktywności poranne Wyprawy

Krajoznawcze Atrakcje Wodne

Program może ulec zmianie z zależności od warunków pogodowych  lub innych niezależnych od hotelu przyczyn. O ewentualnych zmianach 
poinformujemy na tablicy przy Recepcji. 

Polub nas na Facebooku Zostaw opinię w Internecie Zapisz się na Newsletter



 
 

MAJÓWKA 2022 
DZIEŃ DOBRY W STARYCH JABŁONKACH! 

W cenie pobytu: 

 Udział w atrakcjach wymienionych w programie. 

 Basen czynny w godz. 07:00-21:00. 

 Świat Mazurskich Saun (sauna sucha, parowa, infrasauna) czynne w godz. 08:30-21:00. 

 Siłownia / 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  

(sobota-poniedziałek, 11:00-17:00) lub w Recepcji. 

 Małpi Gaj dla dzieci – poziom -1 (08:00-23:00). 

 Książki dla dzieci i dorosłych do wypożyczenia w Recepcji Głównej. 

 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. Zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów SPA pod nr tel.: 640 

(z pokoju). Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 09:00-20:00, piątek-sobota 09:00-21:00, niedziela 09:00-

18:00.  

 Kręgielnia – 50 zł/1 h/tor (11:00-22:00). 

 Rowery – 10 zł/godz., do wypożyczenia przy bramie wjazdowej do hotelu. 

 Korty tenisowe – 30 zł/godz. (sprzęt wliczony w cenę wynajmu – do wypożyczenia w kręgielni) – prosimy  

o wcześniejszą rezerwację w Recepcji Głównej. 

 Mistrz rakiety – szkółka tenisa ziemnego dla dzieci Dzieci powyżej 5. roku życia zapraszamy do nauki gry 

w tenisa z instruktorem. Atrakcja dodatkowo płatna (50 zł za osobę) – zapisy w Recepcji. Zajęcia odbędą się 

przy min. trzech uczestnikach (dla maks. ośmiorga dzieci). Zbiórka w Recepcji. Płatność u instruktora. 

(sobota -wtorek, 10:00 – 11:00) 

 Sprzęt wodny – kajaki, rowery wodne, łódki – do wypożyczenia na plaży (sobota-poniedziałek, 11:00-17:00). 

 Bilard – 5 zł/żeton, inne gry, m.in. piłkarzyki, dostępne w kręgielni (11:00-23:00). 

 
 

Informacje dla Gości korzystających z pakietu śniadań i obiadokolacji: 
 Śniadania w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej – zapraszamy w godzinach 07:00-10:30. 

 Obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Pałacowej – zapraszamy w dwóch turach: 

 17:30-19:00 i 19:00-20:30. 

Dla Gości nie korzystających z pakietu istnieje możliwość dokupienia posiłków w restauracji. 

 

 Bufet obiadowy w Restauracji Pałacowej – sobota – wtorek – zapraszamy w godzinach 13:00-15:00.  

Osoba dorosła płatna 60zł, dziecko 4-12 lat płatne 30zł. 

 
 
 

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. Jest to konieczne 

do uzyskania konkretnego rabatu, który Państwu przysługuje. 

 

 

Tych Gości, którzy jeszcze nie posiadają karty  

– zapraszamy do udziału w programie. 
 

 

 
  

  

 
Serdecznie witamy w Hotelu Anders!  

 

Zapraszamy Państwa do aktywnego wypoczynku w otoczeniu natury.  

Przyroda otaczająca hotel sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu oraz uprawianiu 

sportu, stąd w przygotowanym specjalnie na Majówkę programie animacyjnym znajdziecie 

Państwo wiele okazji do tego, by cieszyć się długo wyczekiwaną wiosną w wyjątkowej 

lokalizacji. Udanego pobytu!  

 
 

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). 

 
 
 
 
 

SPA Hotelu Anders POLECA: 

Nowość | Rewolucja w medycynie estetycznej | ENDERMOSHAPE 
 

Zabiegi na twarz i ciało są: bezinwazyjne, bezpieczne, bezbolesne i 

wyjątkowo skuteczne już po jednym zabiegu. 

Pięć znanych ze skuteczności technologii zastosowano w jednym 

urządzeniu. Każdy wykonany zabieg, gwarantuje widoczne 

spektakularne efekty już po pierwszym zabiegu. 

CENNIK 

• Zabieg na twarz z maską hydroinfuzyjną ujędrniającą  
(50  min) | 270 zł 

• Brzuch (20 min) | 120 zł (6 serii 500 zł) 

• Uda przód, tył + pośladki + brzuch (70 min) | 210 zł  
(6 serii 1000 zł) 

• Ramiona (20 min) | 120 zł (6 serii 500 zł) 

• Łydki (20 min) 120 zł  (6 serii 500 zł) 


