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„Miedzy dwoma rzekami płynącymi blisko 
  Wznosi się staroświeckie, obszerne zamczysko;  
  Długim wieków przeciągiem te wspaniałe gmachy 
  Dziwią oczy patrzących wyniosłymi dachy…” 

                                                  bp. Ignacy Krasicki 
 
 
                                                                                      

  
 
 

 
 
 

OFERTA EVENTOWA - KONFERENCYJNA  
 

Zapraszamy do hotelu, który został ogłoszony najlepszym hotelem świata w kategorii „Project and 
design” w konkursie International Best Hotel Awards.  

 
Hotel Krasicki**** usytuowany jest w sercu Lidzbarka Warmińskiego, miasta od wieków 
określanego Perłą Warmii i Wenecją Północy. Bajkowo położony w widłach rzek Łyny i 

Symsarny, stanowi historyczne przedzamcze rezydencji Biskupów Warmińskich – jednego z 
najpiękniejszych gotyckich zamków w Polsce.  

 
Na zamku w Lidzbarku, od wieków konferowali, obradowali i gościli wielcy swoich czasów: 
Mikołaj Kopernik, Zygmunt III Waza, Napoleon Bonaparte, Car Paweł I Romanow, Karol XII i 
oczywiście nasz zacny patron Książę Biskup Ignacy Krasicki. Dziś zapraszamy i Państwa do 

kontynuowania tej tradycji 
 

Biskup Krasicki  zasłynął w dziejach jako wybitny poeta a jego talenty kulinarne są dla nas 
inspiracją do dziś. Dlatego naszym znakiem firmowym jest sztuka kulinarna. Tylko w Hotelu 

Krasicki doświadczą Państwo emocji podczas naszych wydarzeń kulinarnych: degustacji serów 
połączonych z opowieścią serowara, degustacji przekąsek ‘tapas’ w naszej- warmińskiej 

interpretacji, stacji ‘Haiku Sushi’ i innych nowości! 
 

Dla wielbicieli zacnych trunków i rozrywek przygotowaliśmy równie ciekawe propozycje: 
wieczór „Cassino & Cognac” lub „Cassino & Whisky” to pełne emocji i rasowej rozrywki wieczory 
z grami kasynowymi i najlepszymi trunkami, a dla miłośników win przygotowaliśmy „Fine Wine 

Open Bar”. 
 

Dla fanów wellness polecamy basen, jacuzzi, salę fitness oraz kompleks saun, a nasze  SPA 
odpręży Państwa zabiegami skomponowanymi specjalnie dla grup. Nasi doradcy SPA & Beauty z 
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przyjemnością odkryją przed Państwem tajniki dobrego makijażu i pielęgnacji ciała na 
specjalnych warsztatach. 
 

Obserwatorium astronomiczne oraz  biblioteka to nasze kolejne unikalne propozycje. 
Zapraszamy na pełne emocji spotkania z astronomem. Czy mieli Państwo już w rękach meteoryt, 
który spadł niedawno w rosyjskim Czelabińsku? Jeśli nie – to u nas taki mamy. Nasza Hotelowa 

przystań oferuje REJSY GONDOLAMI, wzdłuż malowniczo położonej, pięknej rzeki Łyny. 
 

 

 
                       

 
Dodatkowe informacje 
 

 Niniejsza oferta nie jest gwarancją rezerwacji. Gwarancją rezerwacji jest podpisanie umowy 
oraz wpłata zadatku.  

 W celu dokonania wstępnej rezerwacji tej prezentowanej oferty prosimy o kontakt               
tel.  600 02 42 65 lub  dariusz.mosakowski@mazuryairtravel.pl   

 Wszystkie ceny pokoi zawierają śniadanie. 
 Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 12.00. 
 W cenie bezpłatny wstęp do Centrum Wellness (usytuowany w gotyckich podziemiach 

basen z gejzerem, przeciwprądami, masażem podwodnym bocznym oraz płaszczem wodnym 
do masażu pleców,  kompleks saun: sauna parowa, sucha , na podczerwień i jacuzzi) 
 

 Nowość – zachęcamy do skorzystania z nowootwartych Term Warmińskich – czekają na 
Państwa ciepłe baseny z atrakcjami wodnymi, podwodnymi masażami, zjeżdżalniami. 
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ATRAKCJE W HOTELU KRASICKI- NOWOŚCI 2017! 
 
NOWOŚCI GASTRONOMICZNE: 
 
„DEGUSTACJA AROMATYCZNYCH SERÓW „SERY SĄ JAK 
OPOWIEŚĆ” 
Specjalna propozycja dla miłośników nowych doznań – 
podczas godzinnej degustacji nasz serowar wprowadzi 
Państwa do fascynującego świata serów regionalnych. 
Pozycja obowiązkowa dla miłośników serów i win! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
„WARMIA TAPAS & WINE” 
Słynne andaluzyjskie przekąski zagościły również u nas! 
Wspaniałe, aromatyczne w zniewalających smakach 
opartych na regionalnych surowcach. Ryby, pasztety, 
aromatyczne pomidory i wiele innych składników 
spowoduje, że degustacja warmińskich tapas w 
interpretacji naszego Szefa Kuchni to autentyczne 
kulinarne emocje! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
„HAIKU SUSHI” – PRZEKĄSKOWA STACJA SUSHI  
Czy przerwa kawowa musi być zawsze taka sama? 
Oczywiście, że nie musi! Dlatego proponujemy Państwu 
poczęstunek przekąskowy Haiku Sushi”. Pyszny i 
kompletny jak Haiku – słynna japońska forma literacka. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
„WIECZÓR CASSINO & COGNAC” LUB „CASSINO & WHISKY” 
Zapraszamy do świata rasowej rozrywki! Wieczór 
spędzony na grach kasynowych oraz przy wybornych 
trunkach to rozrywka, która pozostanie na długo w 
pamięci! W ofercie otrzymają Państwo 3godzinną zabawę 
wraz z degustacją 5rodzajów wybornych gatunków whisky 
lub koniaku. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
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„FINE WINE OPEN BAR” – wyborne wina bez ograniczeń! 
Oto nowoczesna propozycja otwartego baru! Proponujemy 
Państwu 5gatunków dobrych win w równie dobrej cenie! 
W ofercie 2 wina białe, 2 czerwone oraz 1 musujące. Bez 
ograniczeń! Czysta przyjemność! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
“LADIES, GENTLEMEN,  GOOD DRINKS & GAME” 
Interesująca propozycja dla wszystkich pragnących 
przeżyć niezapomniany wieczór w atmosferze rodem z 
brytyjskiego klubu dla gentlemana! W klimatycznych 
wnętrzach naszej biblioteki, przy markowych trunkach, 
rasowej muzyce i budujących wspólnotę grach 
planszowych spędzą Państwo niezapomniane chwile. W 
ofercie otrzymają Państwo 3godzinną zabawę wraz z 
degustacją 5rodzajów wybornych gatunków whisky, 
koniaku lub win. Oto przepis na przyjemną integrację w 
łagodnym, niespiesznym stylu!  
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
IVE COOKING – CARVING SZYNKI WOŁOWEJ W ŚMIETANIE 
Nasi mistrzowie kucharscy z na Państwa oczach, 
efektownie wyporcjują pyszną i aromatyczną szynkę 
wołową. Którą następnie Państwu podamy do konsumpcji. 
Show trwa ok. 1 godziny. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
LIVE COOKING – “DARY MORZA W OGNIU”  
Flambirowanie to efektowna sztuka kulinarna polegająca 
na podlaniu potrawy alkoholem, podpaleniu jej podczas 
przygotowywania oraz  podania  w odpowiednim 
momencie. Szczególnie polecamy flambirowane dary 
morza. Pyszny, emocjonujący i efektowny – oto jak nasi 
goście opisują ten show. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
LIVE COOKING – “GĘSINA W WARMIŃSKICH KLIMATACH” 
Podczas tego show nasi mistrzowie kuchni zaprezentują 
Państwu w efektowny sposób przygotowanie gęsiny. 
Następnie, oczywiście poczęstujemy Państwa pyszną 
gęsiną w warmińskich klimatach. Warto! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
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LIVE COOKING – “DELIZIOSA PASTA!” 
Któż nie lubi kuchni włoskiej? Specjalnie z myślą o 
miłośnikach włoskich klimatów przygotowaliśmy stację 
past lub risotto gdzie nasi mistrzowie kuchni będą raczyć 
Państwa podniebienia. Pysznie! Pysznie! Pysznie! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 

NOWOŚCI  W OTOCZENIU HOTELU: 
 
Zapraszamy do świeżo otwartych Term Warmińskich! 
Baseny z ciepłą wodą, solanka, dzika rzeka, całoroczny 
basen  zewnętrzny, jacuzzi, zjeżdżalnie, basen pływacki,  
sauny, grota solna i wiele innych atrakcji czekają na 
Państwa. Zachęcamy do tej przyjemnej i autentycznie 
odprężającej formy spędzania wolnego czasu. 
 

 

 

 

 
 

BESTSELLERY- od zawsze najchętniej wybierane przez gości: 

STROJE HISTORYCZNE 
Aby nasi goście mogli poczuć się wyjątkowo oferujemy 
możliwość wypożyczenia strojów historycznych, 
nawiązujących do czasów Mikołaja Kopernika.  Mogą w ten 
sposób ubarwić dodatkowo Państwo pobyt u nas. Stroje 
polecamy w szczególności na wieczór, gdzie całość może 
zostać dopełniona specjalną tematyczną kolacją i biesiadną 
muzyką 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
 
SEANSE Z ASTRONOMEM 
W Lidzbarku Warmińskim Mikołaj Kopernik tworzył teorię heliocentryczną.  
Dziś Hotel Krasicki zaprasza na seanse astronomiczne – podana w przystępny  
sposób wiedza, z pewnością pozostanie przyjemnym wspomnieniem z pobytu  
w Lidzbarku Warmińskim. Dwa teleskopy znajdujące się  
w Wieży Zegarowej umożliwiają obserwację zarówno Słońca w ciągu dnia, jak   
i gwiaździstego nieba nocą. Czas trwania 1,5 godz.  
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
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QUESTING HEILSBERSKI - to rozwiązywanie zagadek 
połączone z poznawaniem miasta. Lidzbark Warmiński w 
swojej 700-letniej historii był świadkiem wielu ważnych 
wydarzeń, zarówno wizyt koronowanych głów, jak i 
dramatycznych potyczek wojennych, pożarów czy 
epidemii. Odkrywanie tych faktów i tajemnic jest 
wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, 
zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkich, 
żądnych wrażeń poprowadzi mapa i zmysł poszukiwacza. 
Dobra zabawa gwarantowana. Czas trwania ok. 2 godz.  
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
JASKINIA RYZYKA  
Na przedzamczu w Hotelu Krasicki mamy przyjemność zaprosić Państwa do 
 spróbowania swoich sił w naszej stacjonarnej Jaskini Ryzyka. Do dyspozycji   
Gości są profesjonalne stoły do gry w ruletkę i  blackjacka. Gra ma charakter 
 wyłącznie rozrywkowy i odbywa się przy użyciu falsyfikowanych banknotów,  
które każdy z Gości otrzymuje na początku rozgrywki. Każdy stół obsługiwany  
jest przez krupiera, który na bieżąco wyjaśnia i tłumaczy zasady gry. czas  
trwania 3 godz. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
REJSY GONDOLAMI (w okresie III – X) 
Poczujcie się jak w Wenecji! Malownicza, spokojna i 
obfitująca w przyrodę rzeka Łyna zapewni Państwu 
wspaniałe wrażenia. Rejs Gondolą - to ciekawa forma 
spędzenia wolnego czasu. Lidzbark oglądany z 
perspektywy rzeki wygląda naprawdę intrygująco. Wielość 
mostów, kładek i stara pruska elektrownia wodna 
dopełniają tego obrazu. Posiadamy 2 gondole 10 osobowe. 
Czas trwania rejsu- ok. 40 minut. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
SPŁYWY KAJAKOWE RZEKĄ ŁYNĄ 
Dla miłośników bardziej bezpośrednich wrażeń polecamy 
spływy kajakowe rzeką Łyną. Nie wymagają one od 
Państwa szczególnego przygotowania technicznego, z 
uwagi na jej spokojny nurt. Interesująca linia brzegowa i 
piękna przyroda darują niezapomniane wrażenia. Spływ 
kończy się w przystani Hotelowej.  Czas trwania ok. 3,5 
godz. Start 7 km od Hotelu-meta na przystani hotelowej 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
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Pokoje, sale konferencyjne, miejsca eventowe  
czyli Hotel Krasicki **** w liczbach: 

 

       
 

 

Liczba Miejsc 
noclegowych 250 Liczba sal 

konferencyjnych 

6 + możliwość 
zaadaptowania 
dodatkowych 

pomieszczeń - 5 

Szczególne 
miejsca 

eventowe 

Dziedziniec 
Rzeka Łyna ( 50 
m. od recepcji) 
Fosa hotelowa 
Zielony teren 
wokół hotelu 

Tor 
motocrossowy 

( 3 km od 
hotelu) 

Poligon ( 3 km 
od hotelu) 

Liczba pokoi 122 
Miejsca 

organizacji 
bankietów 

Restauracja 
Sala bankietowa 

Klub nocny 
Sala Krasicki 
Dziedziniec – 

kolacje grillowe 

Parking 
liczba miejsc ok 100 

Rodzaje pokoi 
(pokoje w 

stylach 
gotyckim i 

barokowym) 

Pok 1 os – 3 
Pok 2 os – 

110 
Pok Junior 

suite – 7 
Apartament 

Krasicki 
Apartament 

Napoleon 

 

Atrakcje 

Basen, jaccuzzi, 
sauny 

Spa ( 10 
gabinetów 

Biblioteka z 
unikalnym 

księgozbiorem 
Wieża zegarowa 

z 
obserwatorium 
Gondole, kajaki 
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SALE KONFERENCYJNE – przykładowe ustawienia 
 

       
 

 

 
 
 

możliwe max. 
ustawienia: 

sale modułowe - 
dowolna możliwość 

konfiguracji 
powierzchni 

 

sala Dantyszek-moduł I 
-teatralnie – 126 os 
-szkolnie – ok. 70 os 
-podkowa – ok. 40 os 

sala Sorbom – moduł II 
-teatralnie – 170 os 
-szkolnie – ok. 96 os 
-podkowa – ok. 40 os 

sala Hozjusz – moduł III 
-teatralnie – 150 os 
-szkolnie – ok. 84 os 
-podkowa – ok. 40 os 
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sala Kopernik 

-stała podkowa – ok. 40 os 
- podkowa + teatralnie – 60 

os 
- podkowa + szkolnie – 50 

os 

 
 

sala Krasicki 
-teatralnie – ok. 90 os 
-szkolnie – ok. 46 os 
-podkowa – ok. 30 os 

 
 

Sala Kromer 
 

Wspólny stół – 12 os 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mazury Air Travel Sp. z o.o.                                                              

ul. Bohaterów Września 1939r.7 

12–100 Szczytno 

Tel. 89 624 45 84 

dariusz.mosakowski@mazuryairtravel.pl  

   NIP 745-184-58-61 

REGON 361716641 

KRS 0000561279 

Prezes Zarządu: Dariusz Mosakowski 

Tel. 600 02 42 65 

 

 
ZAWSZE PYSZNIE I NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!  

-PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE MENU 
Menu serwowane - propozycja 

na lunch i kolację 
 

Kolacja w formie bufetu 
(do 2 godz. ekspozycji) 

 

Kolacje uroczyste 
Część serwowana  i  bufet 
( do 3 godz. uzupełniania) 

Kolacje tematyczne 
Warmińska Biesiada 

(do 4 godz. uzupełniania) 
 

Zestaw I 

Przystawka 

Roladka z łososia i sandacza 

z dressingiem miodowo-

musztardowym 

Zupa 

Krem z cukinii z prażonymi 

migdałami 

Danie główne 

Pieczone żeberka w sosie 

barbecue z gorącą sałatką 

kukurydzianą i pieczonymi 

ziemniakami 

Deser 

Tarta ze śliwkami 

 

O wyborze zestawu 
decyduje szef kuchni. 

Każdy z zestawów 
przygotowany jest według 

tej samej zasady. 
Serwujemy w nim: dwie 
zupy, trzy dania gorące 

(mięsne, rybne i 
warzywne), wybór 

przekąsek, dodatków do 
dań głównych oraz bufet 

deserów. 
 

Przykładowa propozycja: 
Pomidorowa – krem z 
groszkiem 

Krem z pieczarek 
Sałatki, surówki, sałaty 

zielone 
Sosy, dipy 

Fileciki drobiowe 
Wołowina w pomidorach 

Dorsz w kokosowych 
wiórkach 

Penetki z grzybami 
Ryż zapiekany z jabłkiem 

i cynamonem 

Dania serwowane 
Przystawka: Pasztet z 

dzika z sos. malinowym i 
galaretką Porto 

Zupa: krem ziemniaczany               
z borowikami 

Danie główne: Kaczka 
Biskupów podana z kaszą 
ze śmietaną i boczkiem, 

Kapusta modra  z jabłkiem 
Dania w bufecie (do 3 godz. 

uzupełniania) 
Bufet zimny 

3 rodzaje sałatek 
3 rodzaje surówek 

Sery, dipy, sosy 
Bufet dań ciepłych 

Spagetti Bolognesse 
Szyneczki z kurczaka                               

z pieczarkami 
Bogracz wołowy 

Dorsz na sosób włoski 
Warzywa gotowane 

Ryż z szafranem 
Bufet deserów: ciasta, 

owoce, desery 
 

Dania w bufecie: 
Zupy: 

Żur Lidzbarski 
Polewka Warmińska 

Bufet 6 sałatek i surówek, 
w tym specjały kuchni 

regionalnej: 
Buraczki z kminkiem i 

chrzanem 
Kapusta kiszona z 

jabłkiem 
Bufet dań zimnych i 

przekąsek: 
Mięsa pieczyste ,pasztety 

i kiełbasy z wędzarni 
Szefa Kuchni 

Deski serów regionalnych 
Rolady mięsne 
Ryba w occie 

Bufet dań gorących: 
Kaczka Biskupów 

Warmińskich 
Cepeliny z mięsem 
Pierogi z kapustą i 

grzybami 
Schab z podgrzybkami po 

warmińsku 
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Zestaw II 

Przystawka 

Plastry marynowanej gęsi z 

sałatką z białej rzepy i 

prażonymi orzechami 

Zupa 

Kremowa zupa ziemniaczana 

z grzybami leśnymi 

Danie główne 

Pieczona pierś z kurczaka z 

glazurowanymi warzywami 

oraz opiekanymi 

ziemniakami ziołowymi 

Deser 

Waniliowa Panna Cotta z 

sosem malinowym 

Ziemniaki zapiekane z 
parmezanem 

Warzywa gotowane 
Bufet deserów , Sałatki 
owocowe , Ciasta, owoce 

Filet z suma lub okonia w 
śmietanie 
Dodatki: 

Ziemniaki pieczone w 
ziołach 

Kaczka pęczak ze 
śmietaną i boczkiem 

Kapusta modra z jabłkiem 
Warzywa gotowane 

Bufet słodki: 
Wybór ciast i owoców 
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POLECAMY SPA DLA GRUP – DLA PAŃ I PANÓW! 
 

 
OFFICE YOGA – WARSZTATY BIUROWEJ YOGI 
Jak zrelaksować się i osiągnąć tak potrzebną równowagę 
oraz zdrowy dystans podczas pracy? Office Yoga jest tutaj 
prostym rozwiązaniem! Proste ćwiczenia bez wychodzenia 
biura a nawet wstawania z krzesła pomogą Państwu 
osiągnąć ten stan. Zapraszamy na godzinne warsztaty na 
których otrzymają Państwo praktyczne wskazówki i 
nauczą się prostych ćwiczeń. Praktyczna i użyteczna 
wiedza i umiejętności- tak potrzebne w biurowym stresie 
są teraz na wyciągnięcie ręki! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
„MAKIJAŻ BIZNESOWY W PRAKTYCE” – WARSZTATY DLA 
PAŃ 
Dobry makijaż potrafi wspaniale poprawić samopoczucie 
w pracy i skutecznie wpływać na powodzenie w 
interesach.  Umiejętność wykonania makijażu biznesowego 
może okazać się przydatna w codziennych sytuacjach i 
przy okazji  oficjalnych spotkań. Podczas pokazu, na 
wybranej spośród uczestniczek modelce nasz 
wyspecjalizowany kosmetolog pokaże jak opanować sztukę 
makijażu w prosty sposób. Panie będą miały możliwość 
wysłuchania wykładu o tym jak podkreślić swoją urodę, 
wymodelować owal twarzy oraz jaki kolor podkładu 
i  cienia  najlepiej dobrać. Bezcenna wiedza – zapraszamy! 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
„JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ W DOBIE KULTU PIĘKNA”–
RADZI KOSMETOLOG 
Obecnie ponownie przeżywamy kultu piękna. W dzisiejszej 
dobie przywiązujemy coraz większą uwagę do naszego 
wyglądu. Idealnym w tym temacie będzie interesujący 
wykład na temat innowacyjnych, holistycznych  metod 
pielęgnacji skóry poprowadzony przez naszego specjalistę- 
kosmetologa. Tematem spotkania będzie Rozwój 
kosmetologii na przestrzeni lat, skórne problemy 
kosmetyczne oraz czynniki ich powstawania, osiągnięcia 
współczesnej kosmetologii i zalecenia kosmetyczne. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Oferujemy  Państwu  propozycje zabiegowe: w wersji 25 i 55 minutowej 
- w zależności od Państwa możliwości czasowych i potrzeb grupy 

dobierzemy najlepszą  
opcję. 
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Propozycja SPA – 89 zł/os/zabieg 

 
 

Propozycja SPA – 149 zł/os/zabieg 
 
Masaże (do wyboru, czas trwania 25 min.): 
1)Czekoladowy masaż pleców, ramion i karku 
2)Masaż ciepłym miodem  
3) „Zamkowa  harmonia” 
4)Masaż pleców, ramion i karku aromatyczną świecą 

 
Masaże (do wyboru, czas trwania 55 min.): 
1)Masaż „Zielona herbata” 
2)„Truskawkowo-waniliowa impresja” 
3)„Zamkowy relaks” 
 

Peeling (do wyboru, czas trwania 25 min.): 
1)„Warmińska  sosna” 
2)„Migdałowo-czekoladowa pokusa” 
3)„Truskawkowa terapia” 
4)Algowo-solny peeling ciała 

Zabiegi na ciało (do wyboru, czas trwania 55 min.): 
1)„Czekoladowe rozpieszczenie” 
2)„Owocowe doznania” 
3)„Cudowne odprężenie” 
4)„Warmińska Polana” 

Zabiegi kosmetyczne (do wyboru, czas trwania 25 min.): 
1)Masaż twarzy „Szampan i trufle” 
2)Masaż twarzy z ceramidami 
3)Pomarańczowy masaż twarzy 
4)Wygładzający rytuał na dłonie O.P.I 
 

Zabiegi kosmetyczne (do wyboru, czas trwania 55 min.): 
1)„Uroda i blask św. Katarzyny” 
2)„Czekoladowa delicja” 
3)„Wino i miód” 
 

 
Manicure Spa de Lux (czas trwania 60 min.) 
 

 
Pedicure de Lux (czas trwania 90 min.) 
 

 
Kąpiele(do wyboru, czas trwania 20 min.): : 
1)Kąpiel w płatkach róż 
2)Regenerująca kąpiel piwn 
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POLECAMY RÓWNIEŻ ATRAKCJE 
 

ZWIEDZANIE PRZEDZAMCZA (HOTELU) Z 
PRZEWODNIKIEM 
Nasz hotel można również zwiedzać! Zapraszamy na spacer z  przewodnikiem, który 
umożliwi Państwu poznanie bogatej historii tego zabytku i  wielu tajemnic, które 
skrywają w  
sobie jego średniowieczne mury. Są to opowieści o miejscach i o ludziach – zna 
-mienitych gospodarzach i gościach lidzbarskiego Dworu. Zwiedzanie 
 przedzamcza to podróż w czasie, śladami Krasickiego, Kopernika oraz wielu 
 innych Polaków: królów, uczonych, historyków, humanistów i dyplomatów.  
Czas trwania ok. 1 godz. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 

 
ZWIEDZANIE MUZEUM BISKUPÓW WARMIŃSKICH Z 
PRZEWODNIKIEM 
Zamek Biskupów Warmińskich przez stulecia był 
symbolem ich świetności i potęgi. Dzisiaj, mieszczące się w 
nim Muzeum Warmińskie – Oddział Muzeum Warmii i 
Mazur w Olsztynie, zaprasza zwiedzających do zapoznania 
się z historią tego pięknego regionu. Czas trwania 1,5 godz. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
 
ZWIEDZANIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI Z 
PRZEWODNIKIEM 
Lidzbark Warmiński od 1350 r. do XIX wieku był stolicą 
Warmii i dawniej jej największym miastem. Miasto było 
centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, często dlatego też nazywano je Perłą Warmii i 
Wenecją Północy.  Czas trwania ok. 1,5 godz. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 

 
 

GRY DWORSKIE –  
Proponujemy Państwu przeniesienie się w świat zabaw 
rycerskich, które będą odbywały się na dziedzińcu Hotelu 
Krasicki. Każdy śmiałek będzie mógł sprawdzić się m.in. w 
strzelaniu z łuku, rzucie toporem czy też sztuce robienia 
mieczem. Wielbiący pokój będą mogli poznać obyczaje 
dworskie i nauczyć się tańców charakterystycznych dla 
epoki. Przygotujemy dla Państwa 8 stanowisk z zabawami i 
grami. Gwarantujemy świetną zabawę.  
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
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WIECZÓR TEMATYCZNY REDUTY KRASICKIEGO 
Zapraszamy Waszmościów do udziału w staropolskiej 
maskaradzie. Abyście w niej mogli godnie uczestniczyć, 
zostaniecie wyposażeni w larwę i domino (maskę i 
płaszcz), które są obowiązkowym elementem redut. W 
gościnnych progach swojej siedziby powita Was sam Książę 
Biskup Ignacy Krasicki i zaprosi do suto zastawionych 
stołów. Jak na reduty przystało, nie zabraknie tańców, gier i 
sposobności do flirtów. A i na niezapowiedziane 
wydarzenia możecie Waszmościowie liczyć. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 

 
POKAZ RYCERSKO-DWORSKI 
„...bo dla prawdziwego rycerza I szlachcica najważniejsze są 
wojenka, miód, sikorki i koń żeby było do kogo gębę 
otworzyć…”  
Proponujemy Państwu pełen humoru wieczór z pokazem 
najwyższej klasy fechtunku mieczem, utrzymany w 
konwencji Polski średniowiecznej. Wieczór ma charakter 
scenek rodzajowych, w których publiczność jest aktywnym 
uczestnikiem. Przez meandry tajemnic Polski rycerskiej, ale 
także  szlacheckiej poprowadzi Państwa mistrz ceremonii 
bp Ignacy Krasicki. Nie zabraknie humoru, zabaw z 
publicznością oraz konkursów z epoki.  
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 

 
WYSTĘP GRUPY TEATRALNO-KABARETOWEJ  „DWORSKI” 
Kabaret Dworski pochodzi z siedziby biskupów 
warmińskich, miasta mężów znakomitych - Lidzbarka 
Warmińskiego. Program, który Państwu prezentujemy nosi 
tytuł "I podawał wiek wiekowi perypetie chucią pisane i 
inne defloracje". W skład trupy wchodzą: dwie mości 
panny, dwóch mości panów oraz trupa wędrownych 
grajków. Polecamy dla grup zorganizowanych. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 

 
DEGUSTACJE WINA 
Każda degustacja przeprowadzona będzie przez 
wykwalifikowanego sommeliera z dużym  doświadczeniem 
w branży. Podczas degustacji sommelier odkryje przed 
uczestnikami nie tylko wiedzę dotyczącą regionów 
winiarskich zawartych w scenariuszu, ale także będzie 
wzbogacał swój wykład o ciekawostki ze świata win oraz 
odpowie na pytania uczestników spotkania. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
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OPRAWA MUZYCZNA 
Z naszego doświadczenia wiemy, że udany wieczór nie 
może się obejść bez dobrej muzyki. Na Państwa specjalne 
życzenie pośredniczymy w zamówieniu dj’a z pełną oprawą 
czy też zespołów muzycznych lub kapel ludowych. Duet 
gitarowy, akordeonowy  lub solista mogą urozmaicić 
kameralny wieczór lub kolację grillową natomiast zespół 
coverowy w pełnym składzie porwie gości do tańca przy 
znanych utworach. Korzystamy z usług tylko sprawdzonych 
muzyków. 
Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do negocjacji! 
 
ZWIEDZANIE OKOLICZNYCH ATRAKCJI (DODATKOWO 
PŁATNE): 
Stoczek klasztorny – Sanktuarium maryjne 
Głotowo – Sanktuarium Najświętszego Sakramentu 
Szlak rowerowy – Lidzbark Warmiński – Orneta – 28 km 
dawnym szlakiem kolejowym 
Frombork – dawne miejsce zamieszkania Mikołaja 
Kopernika 
Pole Golfowe w Pasłęku 

 

 
 

 
 

 

 

Na Państwa potrzeby pośredniczymy w przygotowaniu specjalnie 
dedykowanych  

scenariuszy integracyjnych takich jak: 
 

 gry fabularne/gry miejskie 
 scenariusze oparte na atrakcjach team building 
 atrakcje ekstremalne 
 pokazy walk rycerskich, dworskich, Sci-Fi 
 warsztaty tematyczne ( taneczne, live cooking, masażu, wizażu itp.) 

 

MIEJSCE DO ORGANIZACJI EVENTÓW 
 

DZIEDZINIEC PRZEDZAMCZA (HOTELU) I OKOLICE – 
idealne miejsce do organizacji scenariuszy fabularnych,  

gier miejskich, konkurencji team building, eventów 
filmowych. 

 
 

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY RZEKI SYMSARNY – 
oddalony o 300 m. od Hotelu Krasicki. Kompleks leśny, 
który oprócz pieszych i rowerowych wycieczek sprzyja 

organizacji biegów na orientację. 
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TOR MOTOCROSSOWY  - Zaledwie 2 km od Hotelu Krasicki 
znajduje się jeden z najlepszych torów motocrossowych  w 
Europie. Trasa jest bardzo ciekawa i urozmaicona, ale 
jednocześnie trudna technicznie.. 
Możliwość organizacji atrakcji typu, quady, auta terenowe, 

paintball, pojazdy buggy, amfibie, zabawy linowe, 
scenariusze z atrakcjami team building itp. 

 
 

POLIGON WOJSKOWY -  Zlokalizowany 2 km od Hotelu 
Krasicki. Teren przeznaczony do najbardziej 
wymagających eventów. 

 

 
 

 

 
 
 


