Zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych przez Zamek SIMP w Rydzynie w
pierwszym półroczu 2018 r.

•

Bal Sylwestrowy 2017/2018
- specjalne sylwestrowe menu
- doskonała zabawa przy muzyce na żywo
- profesjonalny wodzirej
- konkursy z nagrodami, wybór Królowej i Króla Balu
Nagroda główna – weekendowy pobyt dla dwojga w pałacu Krobielowice k. Wrocławia.
Udział w Balu - 800 zł od pary, bez noclegu. Pakiet z noclegiem 1180 zł.

•

XXXII Koncerty Noworoczne - 7, 14, 21 stycznia 2018
Wystąpią: Capella Zamku Rydzyńskiego i uznani soliści W programie najpiękniejsze utwory znane z
Koncertów Noworocznych w Wiedniu.
Cena biletów zbiorowych 45 zł od osoby. Zapraszamy do korzystania z posiłków i noclegów w specjalnej
koncertowej promocji.

•

Gala Operowo-Operetkowa – 28 stycznia 2018
Pełen muzyki i żywiołowego tańca spektakl w wykonaniu międzynarodowej grupy młodych artystów.
Bilety w cenie 50 zł od osoby. Zapraszamy do korzystania z posiłków i noclegów i w specjalnej
koncertowej promocji.

•

Walentynki – 10 lutego 2018 r.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zorganizowania „Walentynek” w Zamku SIMP w Rydzynie.
Bliższych informacji udzieli Dział Obsługi Klienta.

•

Dzień Kobiet – 10 marca 2018 r.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zorganizowania Dnia Kobiet w Zamku SIMP w Rydzynie.
Bliższych informacji udziela Dział Obsługi Klienta.

•

XVI Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek SIMP w Rydzynie 2018”. Eliminacja do
Rajdowych Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. 2 – 3 maja 2018 r.
Zapraszamy sympatyków zabytkowej motoryzacji oraz właścicieli aut i motocykli wyprodukowanych
przed końcem 1993 roku, czyli mających ukończone co najmniej 25 lat. Zawody odbędą się 2 maja, trasa
ok. 60 km. 3 maja seminarium nt. Zabytkowej motoryzacji i Wielka gala na rynku w Lesznie. na której
swoje pojazdy zaprezentują zawodnicy startujący w rajdzie.
Organizatorami imprezy są Zamek SIMP w Rydzynie i Automobilklub Leszczyński.

•

Dzień Dziecka oraz Powitanie Lata
W czerwcu zapraszamy do przyzamkowego parku na piknik z okazji Dnia Dziecka. W programie liczne
konkursy z nagrodami prowadzone przez animatorów, łódki w basenie i dużo dobrej zabawy.
Bliższe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamku oraz na zamkowym Facebook'u.
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