
 

Zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych przez Zamek SIMP w 

Rydzynie w pierwszym półroczu 2018 r. 

 Bal Sylwestrowy 2017/2018  

- doskonała zabawa przy muzyce na żywo z udziałem profesjonalnego wodzireja 

- konkursy z nagrodami, wybór Królowej i Króla Balu, jak też  specjalne menu sylwestrowe. 

 Nagroda główna – weekendowy pobyt dla dwojga w pałacu Krobielowice k. Wrocławia. 

  

 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. 

 

 Bal Walentynkowy na zakończenie karnawału- 10 lutego 2018 
Zabawa taneczna z udziałem wodzireja w Sali Balowej Zamku. W programie konkursy z nagrodami i 

specjalnie przygotowane menu. Dla uczestników specjalna oferta noclegowa. 

 

 Dzień Kobiet – 10 marca 2018 r. 

Wieczór z muzyką, winem i nowymi przekąskami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. W programie 

dla każdej Pani niespodzianka. 

 

 Gala Operowo-Operetkowa – 18 marca 2018  

Pełen muzyki i żywiołowego tańca spektakl w wykonaniu międzynarodowej grupy młodych artystów. 

Bilety w cenie 50 zł od osoby. Zapraszamy do korzystania ze specjalnej oferty noclegowej. 

 

 Otwarcie wystawy czasowej: „Rydzyna od XV-XX wieku”- 2 kwietnia 2018 

Wystawa czasowa przedstawiająca artefakty z życia miasta i okolic na przełomie wieków oraz zmieniający 

się wraz z upływem czasu Zamek. Na wystawie zostaną wykorzystane zbiory będące w posiadaniu Zamku, 

artefakty przekazane przez Konserwatora Zabytków oraz pamiątki przekazane przez mieszkańców 

Rydzyny.  

 

 Dni otwarte Zamku SIMP w Rydzynie- 20,21,22 kwietnia 2018 

Trzydniowy, bogaty w atrakcje program artystyczny, rozgrywający się równolegle na dziedzińcu 

zamkowym, w kilku salach historycznych oraz w Parku. W programie przewidziane są występy grup 

teatralnych, amatorskich zespołów muzycznych, konkursy plastyczne, konkursy sprawnościowe, 

prezentacje rękodzieła, handel starociami itp. Specjalne pakiety pobytowe dla osób nocujących. 

 

 XVI Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek SIMP w Rydzynie 2018”. 

 2 – 3 maja 2018 r. Zapraszamy sympatyków i właścicieli zabytkowej motoryzacji – minimum 25 letnie 

pojazdy. Zawody odbędą się 2 maja, trasa ok. 60 km. Podsumowaniem rajdu będzie uroczysta kolacja na 

Sali Balowej Zamku, podczas której to nastąpi wręczenie nagród oraz część artystyczna. 3 maja odbędzie 

się seminarium nt. Zabytkowej motoryzacji i gala na rynku w Lesznie.  

 

 Dzień Dziecka w Zamku- 3 czerwca 2018 

Jak co roku, zapraszamy całe rodziny do przyzamkowego parku na piknik z okazji Dnia Dziecka. W 

programie liczne konkursy z nagrodami prowadzone przez animatorów, dmuchańce, łódki w basenie i dużo 

dobrej zabawy. Każde dziecko tradycyjnie otrzyma gratisowe przysmaki. Nie zabraknie też piknikowych 

przysmaków dla dorosłych. 

 

 


