OFERTA
Hotel ZAMEK RYN****
Tam, gdzie błękit jezior przeplata się z soczystą zielenią traw, a radosne trele ptaków współgrają
z miarowym szumem drzew pachnących mchem i żywicą, wznosi się Hotel ZAMEK RYN****- miejsce,
w którym bije serce Mazur, a wszechobecny duch historii sprawia, że czas staje w miejscu.
Ten unikatowy luksusowy obiekt to harmonia pieczołowicie odrestaurowanego XIV- wiecznego Zamku
Krzyżackiego i nowatorskich rozwiązań designerskich, jakich Goście nie odnajdą w żadnym innym
miejscu w Polsce. Hasłem przyświecającym obiektowi jest legendarna gościnność- wyrażana
w indywidualnym podejściu do Gości (każdy pobyt i konferencja ma swojego opiekuna) i fascynacji
światem kulinariów – to raj dla smakoszy życia i kuchni z całego świata. Wachlarz możliwości daje także
oryginalna baza noclegowa: 350 miejsc noclegowych wkomponowanych w cztery odmiennie
zaaranżowane skrzydła Zamku (Rycerskie, Komturskie, Więzienne i Myśliwskie), uroczą i kameralną
Willę Pod Zamkiem, czy znajdujący się nad samym jeziorem Gościniec Ryński Młyn.
12 sal konferencyjnych mogących pomieścić nawet 1000 Gości i najnowocześniejsze wyposażenie
audiowizualne spełniają standardy nawet najbardziej skomplikowanych logistycznie przedsięwzięć.
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KOMNATY ZAMKOWE
Hotel ZAMEK RYN**** - dzięki wielu inwestycjom i wprowadzonym usprawnieniom - oddaje
do dyspozycji Gości łącznie 30 pokoi 1-osobowych oraz 140 pokoi 2-osobowych, z czego trzy są przystosowane
specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Wkomponowane w cztery zabytkowe skrzydła: Rycerskie, Komturskie,
Więzienne i Myśliwskie, różnią się od siebie usytuowaniem, kształtem i wielkością (nie ma dwóch takich samych
pokoi). Znajduje się tu również 7 pokoi typu „Junior Suite”- komnat o powierzchni 25 m2,
z których każda posiada swojego „patrona” - jednego z siedmiu najważniejszych dla Zamku Komturów.
Począwszy od Fryderyka von Wallenrode - pierwszego komtura ryńskiego (1293-1396), a skończywszy
na Rudolfie von Tippelskirchen - ostatnim komturze Zamku (1490-1516). Pokoje znajdują się w najstarszym
skrzydle Komturskim, na trzecim poziomie.
W Hotelu ZAMEK RYN**** powstało także 7 apartamentów, o powierzchni 30 m2 każdy.
Są to luksusowe, wygodne, przestronne pokoje o najwyższym standardzie i specyficznej dekoracji Składają się one
z dwóch pokoi – 2-osobowej sypialni oraz pokoju dziennego. Przynależąca do hotelu Willa Pod Zamkiem posiada
3 pokoje 1-osobowe oraz 18 pokoi 2-osobowych, rozlokowanych na trzech poziomach XIX-wiecznej kamienicy.
Część pokoi posiada tarasy z widokiem na czarowne Jezioro Ryńskie, a także możliwość dostawki.
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DZIEDZINIEC
Zadaszony Dziedziniec Hotelu ZAMEK RYN**** to najbardziej olśniewająca i reprezentacyjna sala obiektu;
na nim spełniamy nawet najbardziej szalone marzenia i fantazje Gości. 950 metrów kwadratowych powierzchni
i 8 metrów wysokości pod zniewalającym baldachimem i w otoczeniu gustownych żyrandoli, z historycznymi
znaleziskami wyeksponowanymi i podświetlonymi w podłodze, zapierają dech w piersiach i dają ogromne
możliwości aranżacyjne. Zgodnie z dawnym obyczajem to newralgiczne miejsce i swoista dusza Zamku.
To właśnie na Dziedzińcu mają miejsce najważniejsze wydarzenia kulturalne i rozrywkowe: od rozbrzmiewających
zgrzytem mieczy i chrzęstem zbroi turniejów rycerskich, przez mieniące się feerią barw i staropolskich smaków
biesiady w wypożyczanych przez Zamek strojach z epoki czy pobudzające wyobraźnię koncerty muzyki dawnej
i współczesnej, aż do profesjonalnie przygotowanych targów i wystaw (Dziedziniec to również doskonałe miejsce
do niepowtarzalnej ekspozycji aut). Nasi Goście mają pewność, iż każde wydarzenie zorganizowane na Dziedzińcu
zostanie zwieńczone sukcesem.
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RESTAURACJA
Usytuowana w najstarszej i najbardziej magicznej części XIV- wiecznego zamku krzyżackiego dwusalowa
Restauracja Refektarz i Wielki Refektarz to miejsce hołdujące najznakomitszym tradycjom kulinarnym. Hotel
ZAMEK RYN****, dawna siedziba komtura, w której rycerze zakonni jadali zwierzynę i ryby z okolicznych lasów
i jezior, zobowiązuje do obyczajnego zachowania odzwierciedlającego się zarówno w wykwintności
na stole jak i bardzo pieczołowitym przygotowaniu potraw. W restauracji króluje ponadczasowa klasyka
w nowoczesnej aranżacji. Szef Kuchni zdobywał kulinarne szlify w najbardziej prestiżowych obiektach
hotelarskich na północnym zachodzie Anglii, nagradzanych „rozetami AA”. Jego wieloletnie doświadczenie
pozwala na komponowanie dań z wyrafinowanym kunsztem, lekkością i tworzenie dzieł kulinarnych
z połączenia smaków staropolskich, międzynarodowych oraz trendów kuchni fusion. Koronne danie Szefa Kuchni
to config z kaczych nóżek; sekretne przyprawy i zioła z przyzamkowego ogrodu oraz specjalny proces
przygotowywania wydobywają z mięsa feerię smaków i aromatów. Każda pora roku to idealny powód
do inspiracji kulinarnych. Wiosną przygotowuje się szparagi, raki i pieczoną jagnięcinę. Latem dominują dania
kuchni wegetariańskiej. Jesiennymi specjalnościami są potrawy z grzybów i dziczyzny (borowiki, rydze, jelenie,
dziki, bażanty). Zima natomiast to popisy kuchni słowiańskiej, czyli pierogi, pyzy, knedle, a także aromatyczne
babki ziemniaczane. Przez cały rok zamkowy cukiernik potrafi wyczarować cuda w postaci ciast, tortów
i deserów z rozpływającej się w ustach czekolady, pachnących i świeżych owoców i najwyższej jakości składników.
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GOŚCINIEC RYŃSKI MŁYN
Gościniec Ryński Młyn z widokiem na czarowne Jezioro Ryńskie został gruntownie odrestaurowany, by zaskoczyć
Gości zarówno niezwykłością wystroju jak i potraw opartych na tradycyjnych recepturach. Już od wejścia powitają
Państwa piękne Karczmarki, częstując regionalnym smalcem i ogórkami zatapianymi w beczkach tamtejszej
spiżarni. Świeżo pieczony pachnący chleb w różnych smakach będzie stanowił znakomity dodatek zarówno do
smakowitych ryb jak i rozpływających się w ustach golonki czy żeberek. Smakosze potraw z rusztu będą mogli
uczestniczyć w grillowaniu na tarasie z zapierającym dech widokiem. Uroku i smaku serwowanym Państwu
daniom dodaje sposób ich podania - gliniana zastawa jak i wyśmienite trunki. Pierogi, babkę czy kiszkę wzbogacą
Państwo smakiem pszennego piwa. Koneserom trunków proponujemy także szeroka gamę miodów i win do
wielogodzinnej degustacji. Gościniec Ryński Młyn oczaruje tych, dla których jednakowo ważne są doznania
podniebienia i atmosfera odwiedzanego miejsca. W tym samym budynku znajduje się również sklep "Smaki
Mazur" oferujący szeroką gamę produktów regionalnych.
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WIELKI KAPITULARZ I KAPITULARZ

Wielki Kapitularz i Kapitularz to sąsiadujące ze sobą sale, w których czas płynie zupełnie inaczej
i najbardziej czuje się ducha wieków minionych. Dawniej odbywały się tutaj zgromadzenia braci zakonnych
i toczono wspólne narady, dziś to czarujące sale o przeznaczeniu konferencyjno - bankietowym.
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Miejsca eventowe / konferencyjne

Sale Konferencyjna

Powierzchnia
[m2]

Dziedziniec

950

Jagiellonów
3 in 1

350

Króla
Władysława
Jagiełły

176

Księcia Witolda

72

Księżnej Anny

103

Króla Wł.
Jagiełły +
Księcia Witolda

248

Księcia Witolda
+ Księżnej Anny

Powierzchnia
[m2]

Sale Konferencyjna

Wielki
Kapitularz

160

Kapitularz

70

Villa Cafe

120

Castle
Casino

120

175
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Najważniejsze atrakcje hotelowe
Basen
Zamkowy basen znajduje się w gotyckich podziemiach. Basen (o wymiarach 12 m długości,
do 1,5 m głębokości) posiada dodatkowe atrakcje – bicze wodne, gejzery, przeciwfalę. Kąpiel
w basenie, obok którego płonie ogień w kominku, czy odpoczynek w jednej z dwóch saun –
usługa w cenie noclegu.
Kręgielnia
Z myślą o potrzebach naszych Gości stworzyliśmy w pełni zautomatyzowaną trzytorową
kręgielnię połączoną z doskonale zaopatrzonym barem. Profesjonalna obsługa pomaga
zgłębić tajniki gry w bowling i otacza opieką początkujących graczy. Element rywalizacji
dostarczy pozytywnej energii na cały dzień. To idealne miejsce na relaks i dobrą zabawę.

Castle Casino
Wyposażone jest w 7 stołów (3 x ruletka, 2 x Black Jack, Bakarat, Poker Texas Hold’em
koszt wynajęcia - 1 800 PLN/stół.

Winiarnia
Odkrywa najskrytsze tajemnice fascynującego świata win. Mieści się w opatrzonych
sklepieniami łukowymi gotyckich podziemiach i stanowi idealne miejsce
do kameralnych rozmów biznesowych, intymnych spotkań przy lampce wybornego wina czy
arcyciekawych warsztatów winiarskich.

Kort tenisowy
To malownicze miejsce, tuż obok jeziora Mateuszek, sprawia, ze Goście Hotelu bardzo
chętnie korzystają z takiej formy czynnego wypoczynku od wczesnej wiosny do późnej
jesieni – usługa dodatkowo płatna. Nawierzchnia – sztuczna.

Sala Myśliwska
Zapraszamy Gości do skorzystania z dwóch stołów do bilarda bądź też wygodnego
odpoczynku na komfortowych kanapach. Dodatkowo, wykwalifikowani barmani przygotują
Państwu pyszne drinki, które w otoczeniu blasku kominka, pozwolą
na chwilę zapomnieć o codzienności.
Sala Fitness
Pozwoli nabrać pozytywnej energii na cały dzień lub stanie się miejscem wypoczynku po
wyczerpującym dniu. Sala dysponuje dużym wyborem nowoczesnego sprzętu takim jak:
bieżnie, trenażery eliptyczne, wiosła Concept, rower stacjonarny. W trakcie ćwiczeń Goście
mają również możliwość śledzenia transmisji TV – usługa w cenie noclegu.

Trasa spacerowa wokół jeziora Ołów
Wszystkich Gości zapraszamy do skorzystania z uroków położonej niemal u podnóża zamku,
malowniczej trasy spacerowej wokół jednego z najczystszych jezior Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Idealnie nadaje się do pieszych spacerów – także Nordic Walking – oraz
wycieczek rowerowych.
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Przygotowaliśmy dla Państwa trzy specjalne pakiety SPA - od 85 PLN / Osobę.
W zależności od wysokości budżetu oraz potrzeb możecie Państwo wybrać najlepszy
wariant. Jeżeli jednak żadna z propozycji nie spełnia Państwa oczekiwań – z przyjemnością
przygotujemy indywidualną ofertę. Możemy również zaproponować voucher kwotowy
do wykorzystania na zabiegi lub kosmetyki SPA.
Pakiet Brązowy
85 PLN / Osoba, 30 minut

Pakiet Srebrny
160 PLN / Osoba, 55 minut

Pakiet Złoty
210 PLN / Osoba, 55 minut

Do wyboru:
• Lawendowy peeling całego
ciała - peeling z nutką świeżej
lawendy wprawi Cię w dobry
nastrój,
• Kropelka miodu braci
zakonnych – masaż pleców,
ramion i karku ciepłym
miodem i olejkami
eterycznymi. Doskonale
rozluźni napięte mięśnie
oraz odpręży ciało.

Do wyboru:
• Relaksujący masaż pleców
i karku ciepłym olejem
oraz liftingujący masaż
twarzy,
• Aromatyczny błogostan –
masaż całego ciała – pozwoli
zredukować poziom stresu
oraz przyniesie ukojenie
obolałym mięśniom,
przynosząc relaks i błogostan.

Do wyboru:
• Sekrety piękna na podzamczuekskluzywny zabieg odżywczy
na twarz. Znaki czasu zostają
widocznie zredukowane, skóra
nabiera gładkości i blasku.
• Niebiański spokój - nawilżająca
ceremonia na całe ciało (peeling,
maska, masaż).

Powyższa oferta SPA obejmuje grupy liczące nie mniej niż 10 Osób.

Chętnie przygotujemy specjalny scenariusz Państwa pobytu, urozmaicając
go wybranymi imprezami i atrakcjami. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo zaszczycić
nas swoją obecnością. Gwarantujemy, że będzie to niezapomniane przeżycie.
Zapraszamy Państwa także do wizyty na naszej stronie internetowej www.zamekryn.pl .
Zapraszamy!
Teresa Karwowska-Łukasik
Specjalista ds. Sprzedaży
Dział Marketingu i Sprzedaży
Tel.: (+48) 87 429 70 36
Fax: (+48) 87 429 70 51
e-mail: teresa.karwowska@zamekryn.pl
Hotel ZAMEK RYN****
11-520 Ryn, Plac Wolności 2
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