Z przyjemnością zapraszamy Państwa wraz z Kołem Lekarzy Prywatnie Praktykujących
przy DIL do ponad 700-letniego Zamku Międzylesie, w którym oferujemy naszym Gościom:
zwiedzanie Zamku, salę balową i krużganek, barokową restaurację, szlachecką kuchnię,
2 sale konferencyjne, 2 sale myśliwskie, pokoje 2-3 osobowe, apartamenty, Wi-Fi,
przestronny dziedziniec zamkowy oraz parking.

W y j a z d i n t e g r a c y j n y 19-21 maja 2017r.
Oferta obejmuje:
Dwa noclegi w pokojach zamkowych z pysznym śniadaniem w formie szwedzkiego
bufetu, uroczystą kolację z regionalnymi specjałami, obfity obiad, ognisko z dodatkowymi
atrakcjami oraz salę do prowadzenia szkoleń.
Po Państwa przyjeździe ze „Spaceru w Chmurach” 1 podamy żur domowy
na zakwasie z chlebem, żeby zaspokoić pierwszy głód po pobycie na świeżym powietrzu
w miejscowości Dolni Morava1 w Czechach.
Na uroczystą kolację proponujemy przystawkę caprese z lokalnego sera
z pomidorami i bazylią (lokalny ser wyrabiany przez panią Agnieszkę Kość; ser ten był
opisany w National Geographic jako specjał regionalny – powstaje w 100% naturalny sposób,
bez pasteryzacji, bez sztucznych kultur bakterii, bez konserwantów, z mleka od krów
wypasanych na górskich łąkach); jako danie główne otrzymają Państwo pieczonego pstrąga
z sąsiedniego potoku, nadziewanego ziołami i naturalnymi przyprawami, podawanego
z opiekanymi ziemniakami
oraz bukietem surówek robionych u nas,
a na deser ciasto zamkowe. Następnie zapraszamy do stołu szwedzkiego,
gdzie przygotujemy na półmiskach wędliny, które są wyrabiane przez lokalnego Masarza
z Młyna (trzyma się on wiernie tradycyjnych receptur i procedur wykonywania wędlin,
dzięki czemu są one delikatne, a ich smak jest niepowtarzalny), sery oraz sałatkę warzywną.
Do tego oczywiście napoje (kawa, herbata, woda oraz sok). Zgodnie
z ustaleniami możecie Państwo mieć swój alkohol.
Na obiad w dzień drugi proponujemy staropolski rosół na trzech rodzajach mięsa
podany z domowymi pierożkami, następnie roladkę z piersi kurczaka nadziewaną
szpinakiem podawaną z gotowanymi ziemniakami i bukietem surówek oraz napoje.
Podczas wieczornego ogniska podamy Państwu kiełbasę i kaszankę (pieczoną w folii
z cebulką) od Masarza z Młyna, karkówkę wcześniej bejcowaną, skrzydełka z kurczaka,
sałatkę, ketchup, musztardę, pieczywo oraz piwo (pół litra na osobę).

Szczegółowy program:
Piątek
8:40 Zbiórka uczestników (lokalizacja będzie podana na stronie www KLPP)
9:00 Wyjazd z Wrocławia;
11:00 do 12:00 Przybycie do Dolni Morava – ścieżka w chmurach1 (1h-3h);
15:00 do 16:00 Przybycie do Zamku w Międzylesiu i zameldowanie oraz zaspokojenie
pierwszego głodu - żurek z chlebem;
18:30-24:00 Uroczysta kolacja z obsługą muzyczną w Sali Restauracji Zamkowej,
a jeżeli życzą Państwo sobie bawić się dłużej niż do 24:00 poprosimy o przejście do Sali
Myśliwskiej;
20:30, 21:30 (oraz 22:30 – w zależności od ilości osób) Dla spragnionych wrażeń - zwiedzanie
nocne Zamku z Duchami (lub w sobotę w tych samych godzinach);
Sobota
9:00-10:00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego;
10:30/11:00 Wyjście z trenerem na Nordic Walking (kije należy mieć we własnym zakresie
lub wcześniej przed wyjazdem poinformować organizatorów z KLPP o konieczności
wypożyczenia ich dla Państwa);
14:30 Obiad w Restauracji Zamkowej;
16:00 Turniej łuczniczy przy ognisku oraz gry w podziale na grupy (escape2 lub fabularna3 –
bardzo prosimy o wpisanie się rano w recepcji na listę osób chętnych do wzięcia udziału
w grze fabularnej i/lub escape);
18:30 Grillowa kolacja przy ognisku, a w przypadku opadów deszczu w podcieniach Zamku;
Niedziela
9:00-10:00 Śniadanie;

10:30 Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem z wejściem na Czarną Wieżę
(pamiątkowe zdjęcia);
11:30 Serwis kawowy (kawa, herbata , woda i ciastko) oraz – opcjonalnie – szkolenie.
Doba hotelowa kończy się o godz. 12:00.
Czas wolny, pożegnania, wyjazd (godzina wyjazdu zostanie podana na stronie KLPP).

Szczegółowe informacje o wyjeździe, a to:
dokładny czas i miejsce zbiórki we Wrocławiu, godzina wyjazdu z Międzylesia zostaną podane
na stronie KLPP w zakładce aktualności po podpisaniu umowy z przewoźnikiem.

1

Na zboczu góry Slamnik, na wysokości 1116 m n.p.m. znajduje się wieża Sky Walk. Na wysokość
zarezerwowaną dla szybujących ptaków dostaniemy się pieszo po szerokich i łagodnych ścieżkach
przystosowanych także dla rodziców z wózkami i osób niepełnosprawnych. Przez swoje położenie
gwarantuje doskonałe widoki na cały Masyw Śnieżnika z malowniczą doliną rzeki Morawy.
W oddali rysują się grzbiety Jeseników, Suchy Vrch i Karkonosze. Wzdłuż ścieżki zamontowano
liczne tabliczki informacyjne, które uczą i opisują krajobraz.
2

Escape the Castle – gra typu escape room: uczestnicy zostają zamknięci w komnacie zamkowej
i mają godzinę na to, by znaleźć podpowiedzi, które pozwolą im znaleźć klucz i uwolnić się z pokoju.
Gra jest przeznaczona dla 4-5 osób na raz, posiadamy dwa pokoje (Czarna Wieża oraz Testament).
Moglibyśmy prowadzić pokoje równolegle. Więcej informacji na temat fabuły znajdą Państwo na
stronie http://zamekmiedzylesie.pl/zamek/atrakcje-zamku/escape/
3

Zamkowa Zagadka Kryminalna – gra fabularna, podczas której każdy z uczestników wciela się
w wylosowaną przez siebie postać. Fabuła jest osadzona w XVIII wieku, chodząc po Zamku
i szukając śladów należy odnaleźć mordercę szlachcianki. Gra do 11 osób, jeżeli każdy będzie chciał
zagrać proponujemy podział na 3 grupy, jeśli chętnych będzie do 22 osób – podział na 2 grupy
(całość trwa ok. 2h-2,5h). Więcej informacji na stronie http://zamekmiedzylesie.pl/zamek/atrakcjezamku/zamkowa- zagadka-kryminalna/

Goszczenie Państwa będzie dla nas wielką przyjemnością.
Do zobaczenia!
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