
 

 

 

 

Przedłużenie doby do 14.02.2022 50 % taniej 

 

Romantyczne chwile tylko w Hotelu Skansen. Weź swoją drugą połówkę oraz dzieci i 

spędź niezapomniane Walentynki. Pakiet obejmuje pyszną kolację przy blasku świec oraz 

dancing w hotelowym Folk Barze. Muzyka i okazjonalna aranżacja Hotelu wprowadzi Was 

w jeszcze bardziej romantyczny nastrój. Zrelaksuj się i odpręż gdy twoje dzieci będą się 

bawić na animacjach pod okiem doświadczonych animatorek. 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach 

 Regionalne śniadania 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Degustacja wina z Somelierem 

 Bufet afrodyzjaków  

 Romantyczna kolacja przy blasku świec i muzyce na żywo 

 Dancing w Folk Barze 

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

 Multi atrakcje dla najmłodszych 

Warsztaty plastyczne „Walentynki” 

Kino familijne z prażoną kukurydzą  

Mini disco – dyskoteka dla najmłodszych  

Łamigłówki rebusy kalambury 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4 (najnowsze gry) 

 Normobaria – tlenoterapia 15 % taniej dla gości hotelowych ** 

 

Oferta specjalna w SPA Harmonia 

 

1. Romantyczna kąpiel we dwoje – zanurz się w przyjemności, błogim odprężeniu i 

ciszy. Cena 200 zł 

2. Romantyczny masaż dla dwojga - Zatopieni w egzotycznych zapachach ukołysani 

dźwiękami relaksacyjnej muzyki, przy blasku świec dajcie się ponieść głębokiemu 

odprężeniu w romantycznej atmosferze.  Cena  180/ 1 os. 360 zł/ 2os. 

 

3. Pakiet walentynkowy kąpiel w winie + masaż. Cena 210/ 1 os. 420/ 2os.  

 

4. Walentynkowy rytuał pielęgnacyjny dla Niej i dla Niego.  Cena 245/ 1 os. 490/ 2 os.  



 

KOSZT PAKIETU 

 

Pokój dwuosobowy standard: 899 zł / doba / 2 osoby    

Pokój dwuosobowy superior: 999 zł / doba / 2 osoby    

 

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

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

Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 120 zł/doba 

 

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

 

* 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 „Walentynki” 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” 


