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Pakiet „Polski Weekend w Hotelu Skansen“ obowiązuje w terminie 10-14.11.2021  

*rezerwacja pakietu min. na 2 doby  
 

Hotel Skansen Conference & Spa w Sierpcu to kameralny obiekt (tylko 50 pokoi), który już 

teraz zaprasza Państwa do przyjazdu. Wypocznij w komfortowym pokoju, z możliwością 

zjedzenia pysznych dań skomponowanych przez nasz wykwalifikowany zespół kucharzy. 

Lokalizacja w samym sercu Muzeum Wsi Mazowieckiej sprzyja spacerom w gronie rodzinnym. 

Wsłuchaj się w dźwięki natury, takie jak śpiew ptaków czy szelest liści na wietrze. Zrelaksuj się z 

dala od miejskiego zgiełku, na łonie natury, a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo.  
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PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

 Bogate regionalne śniadania 

 Codzienne obiadokolacje  

 Biało-czerwony bukiet słodkości 

 Multi atrakcje animacje dla dzieci  

-śpiewanie hymnu  

-robienie kotylionów i flag  

-rodzinne kino familijne  

-warsztaty plastyczne  

 Welcome drink każdego pełnoletniego gościa (serwowane w Folk Barze) 

 Ognisko * piątek 12.11 

 Pokazy taneczne 

-Art Dance 11.11 przy lobby  

-Dziewczynki z zespołu folklorystycznego 13.11 

 Nielimitowany relaks w hotelowym Wellness (basen, sauna, jacuzzi)   

 Dostęp do Strefy Cardio (rowerek, orbitrek, bieżnia) 

 Playstation 4   

POZA PAKIETEM 

 Specjalne zabiegi w SPA HARMONIA w wyjątkowych cenach  

 Rozrywki w hotelowym Folk Barze: kręgle, bilard, piłkarzyki, cymbergaj, dart 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 Wypożyczenie rowerów dla dorosłych i dzieci  

 Wypożyczenie gokartów dla dzieci  

KOSZT PAKIETU 

Pokój dwuosobowy standard : 799zł/doba * 

Pokój dwuosobowy superior: 899zł/doba* 

Dziecko 0-4 lat* (na łóżku z rodzicami) – bezpłatnie 

Dziecko 4-9 lat (dostawka) – 90 zł/doba 

Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 150zł/doba 

 

*Rezerwacja pakietu min. na 2doby  

*Na życzenie gości możliwość rezerwacji łóżeczka turystycznego – 50 zł/doba 

 

Dopłata do Apartamentu  - 200zł / doba 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 
Zwolnienie pokoi hotelowych – godz. 11.00  
Parking płatny:  
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 20,00zł doba / samochód osobowy 

 50,00zł doba / autokar  

  
REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI  

Tel. 24 275 11 22  
Mail:  recepcja@hotelskansen.pl 

„Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 
Cywilnego” 
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