
 

 

 

Mega promocja ! Przy zarezerwowaniu drugiej doby rabat 20% ! 

 

Ferie to czas, na odpoczynek. Dla naszych Gości przygotowaliśmy pakiet pełen multi 

atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kiedy dzieci będą się bawić pod okiem animatorów rodzice 

mogą skorzystać z basenu, sauny lub udać się na zabiegi do Spa. Codziennie nowy i 

urozmaicony blok animacji nie pozwoli się nudzić naszym najmłodszym gościom. 

 

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego 

 Nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi) 

 Regionalne śniadanie 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Grzane wino dla każdego pełnoletniego Gościa 

 Kubek gorącej czekolady dla najmłodszych  

 Nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi) 

 Multi atrakcje dla najmłodszych 

Codziennie różnorodny blok animacji 

- kino familijne 

- mini disco 

- pidżama party 

- warsztaty plastyczne 

- gry planszowe  

- łamigłówki rebusy kalambury 

- zimowe animacje na świeżym powietrzu 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4 

 

POZA PAKIETEM 

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

 Oferta specjalna w SPA Harmonia 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 Kulig oraz wypożyczenie sanek dla dzieci * 

  Lodowisko Sierpc ul. Świętokrzyska 26 ** 

 

 



 KOSZT PAKIETU 

 

Pokój dwuosobowy standard: 649 zł / doba / 2 osoby     

 

 Druga doba 20 % taniej – 519 zł /doba /2 osoby 

 Trzecia doba 30% taniej – 454 zł /doba /2 osoby 

 Czwarta doba 50% taniej – 324 zł /doba /2 osoby 

 

Pokój dwuosobowy superior: 749zł / doba / 2 osoby      

 

 Druga doba 20 % taniej – 599 zł /doba /2 osoby 

 Trzecia doba 30% taniej – 524 zł /doba /2 osoby 

 Czwarta doba 50% taniej – 374 zł /doba /2 osoby 

 

 

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

Dziecko 4-9 lat (dostawka) – 50 zł/doba 

Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 90 zł/doba 

 

 

* Na życzenie gości możliwość́ rezerwacji łóżeczka turystycznego – 80 zł/doba 

* Kulig organizowany przez Muzeum Wsi Maz0wieckej ze zniżką dla gości hotelowych  

–  bilety do nabycia w kasie Muzeum.  

Wypożyczenie sanek dla dzieci w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

** Lodowisko Sierpc czynne w godzinach  

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00  

sobota 10.00 – 20.00 niedziela 14.00 – 20.00 

przerwa techniczna 15.00 – 16.00 



 

Parking płatny: 

 20,00 zł / samochód osobowy 

 50,00 zł / autokar 

 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych – godz.11.00 

 

Realizacja Pakietu Ferie Zimowe W HOTELU SKANSEN CONFERENCE & SPA” oraz zawartych w 

nim usług uzależnione od aktualnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 

  

„Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 

w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 


