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Odprężający i poprawiającym nastrój Pakiet Pobytowy z intensywną pielęgnacją twarzy i ciała. 

*Oferta obowiązuje do 31.08.2021 r. z wyłączeniem terminów: 02-04.07.2021 r., 30.07 – 01.08.2021 r., 13-
16.08.2021 r.,  

Przewlekły stres, negatywne emocje obniżają energię i mają ogromny wpływ na kondycję skóry i jej 

wygląd. Skóra traci jędrność i elastyczność, szybciej się starzeje. Zapraszamy na mini wakacje po 

intensywną regenerację i wewnętrzny spokój. Luksusowe zabiegi YONELLE z rewelacyjną skutecznością 

przywrócą doskonały wygląd. Nadzwyczajne działanie oleju konopnego, wyjątkowe techniki masaży 

pozostawią aksamitną gładkość skóry i wyzwolą nowe zapasy energii do działania. 



Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne 

U. Tomaszewska I. Wierzbicka s.c. 

ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc 

tel. 24 275 11 22, www.hotelskansen.pl 

 

 Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

 Regionalne śniadania  

 Różnorodne obiadokolacje  

 Luksusowe zabiegi Yonelle (4 zabiegi na 1 pokój dwuosobowy):* 

 - Masaż wygłądzający Lux 2 w 1 o działaniu odprężającym i poprawiającym 

nastrój z peelingiem wulkanicznym i olejem z konopi - 50 min. 

 - Luksusowy zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i 

modelujący owal twarzy – 75 min.  

 z ciepłym olejem z konopi przywracający radość i 

wewnętrzny spokój - 50 min.  

 – masaż twarzy, szyi, dekoltu i 

karku indywidualnie dobranymi technikami. Pobudza mięsnie twarzy, wygładza 

zmarszczki, poprawia kondycje skóry. Wprowadza w stan błogiego odprężenia - 25 min.  

      W prezencie od Yonelle - Fortefusion Kwas Hialuronowy Forte 48 ml o wartości 239zł  

 Nielimitowany dostęp do strefy Wellness  

 

*Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja na zabiegi w SPA HARMONIA  

 

Pokój dwuosobowy standard: 1830zł / 2 doby / 2 osoby   

Pokój dwuosobowy superior: 1930zł/2  doby / 2 osoby   

Dopłata do Apartamentu  - 200zł / doba 

 

 

 

REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI  

Tel. 24 275 11 22  

Mail:  recepcja@hotelskansen.pl 

 

 

Realizacja pakietu „OdNowa YONELLE” oraz zawartych w nim usług uzależnione od aktualnych 

obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 
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