
 

 

 
Słyszymy hasło „Majówka” i oczyma wyobraźni malujemy przed sobą słoneczny dzień, zapach 

pyszności z grilla, roześmianych najbliższych… a  może być jeszcze lepiej! Hotel Skansen przygotował 
idealny pakiet do spędzenia tego wyjątkowego czasu. W leśnym zaciszu z możliwością aktywnego 

wypoczynku na świeżym powietrzu. Nie może Was zabraknąć!  
 

 

 

 

PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach  



 Bogate regionalne śniadania (7:00-10:00) 

 Różnorodne obiadokolacje z darmową karafką wody  (18:00-20:00)  

 Nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi, beczka do zimnych 

kąpieli) i strefy Cardio 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha  

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw (na zewnątrz) 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4  

 Biblioteczka (lobby przy restauracji Regionalnej)  

 Gry planszowe (do wypożyczenia w recepcji głównej) 

 Darmowe Wi-Fi 

 Szlafrok  

 Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (boiska sportowe do gry w piłkę nożną, 

ręczną, siatkówkę, stoły do tenisa stołowego) 

 Zniżka - 20 % na bilet do sąsiedniego Muzeum Wsi Mazowieckiej „Skansen” 

www.mwmskansen.pl (Dla Gości Hotelu Skansen ważność zakupionego biletu wynosi 3 dni 

od momentu kupna, niezależnie od godziny) 

PROGRAM ATRAKCJI W PAKIECIE  

Piątek 28 kwietnia2023r.  

-Kino familijne z prażoną kukurydzą  

Sobota 29 kwietnia 2023r. 

-Biesiada przy ognisku  

-Kreatywne warsztaty plastyczne w plenerze z wybitnym artystą – malarzem 

Wojciechem Adamem Witkowskim  

Niedziela 30 kwietnia 2023r. 

-Open Bar do obiadokolacji  

-Gry i zabawy sportowe, konkurencje, sztafeta   

Poniedziałek 01 maja 2023r. 

-Obiadokolacja z serwowanymi daniami na sali   

http://www.mwmskansen.pl/


-Gra terenowa – Wyspa skarbów   

Wtorek 02 maja 2023r. 

-Mecz w piłkę nożną z drużyną Sparta Mochowo  

-Obiadokolacja grillowa  

Środa 3 maja 2023 r. 

-Gra terenowa – Mały botanik  

-Kieliszek wina do obiadokolacji  

Czwartek 04 maja 2023r. 

-Obiadokolacja z daniami Kuchni Polskiej  

-Open bar do obiadokolacji  

Piątek 05 maja 2023r. 

-Aktywny piątek na świeżym powietrzu- 1 godzina kijków Nordic Walking, 1 godzina 

badmintona, 1 godzina dostępu do rowerów i gokartów  

Sobota 06 maja 2023r. 

-Wieczorek taneczny z DJ-em w Folk Barze  

Niedziela 07 maja 2023r. 

-„Gotowanie na polanie”- impreza plenerowa w sąsiednim Muzeum Wsi 

Mazowieckiej ** 

 

POZA PAKIETEM 

 Oferta specjalna w SPA Harmonia * 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej (jazda, konna, jazda bryczką)  

 Majówka w Skansenie (1 i 3 maja, 10:00-18:00)- impreza sąsiedniego Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu, łącząca biesiadę z tradycją rodzinnych pikników 

www.mwmskansen.pl/majowka-w-skansenie-1-i-3-maja-2023-r   

 „Gotowanie na polanie”- impreza plenerowa w sąsiednim Muzeum Wsi Mazowieckiej 

www.mwmskansen.pl/gotowanie-na-polanie-7-maja-2023-r  

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

http://www.mwmskansen.pl/majowka-w-skansenie-1-i-3-maja-2023-r
http://www.mwmskansen.pl/gotowanie-na-polanie-7-maja-2023-r


 Możliwość wypożyczenia kijków do nordic walking, rowerów, gokartów, badmintona, 

stół do tenisa stołowego ( cennik dostępny na miejscu)  

 Nauka i doskonalenie pływania (rezerwacje pod numerem telefonu 24 275 84 61) 

 Szkółka jeździecka w sąsiednim Muzeum Wsi Mazowieckim „Skansen”  

więcej informacji: www.mwmskansen.pl/szkolka-jezdziecka-2  

 Przejażdżki pojazdami konnymi (bryczka, wóz, powóz). Więcej informacji: 

www.mwmskansen.pl/woz-bryczka-konie  

 

KOSZT PAKIETU przy zakupie minimum 2 dób 

Pokój dwuosobowy standard: 890 zł / doba / 2 osoby    

Pokój dwuosobowy superior (z antresolą): 990 zł / doba / 2 osoby 

Pokój Superior Delux: 1090 zł / doba / 2 osoby 

Apartament (przystosowany dla osób niepełnosprawnych): 1190 zł / doba/ 2 osoby 

Apartament Delux (z antresolą): 1290 zł / doba/ 2 osoby 

 

DZIECI 

Dziecko 0-6 lat (bez dostawki) – bezpłatnie 

Dziecko 7-10 lat (dostawka) – 90 zł/doba 

Dziecko 11-13 lat (dostawka) – 120 zł/doba 

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

 

INNE INFORMACJE 

 

Istnieje możliwość dostawki.  

Można przyjechać z małym psem lub kotem. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie. 

Parking płatny: 20 zł samochód osobowy, 50 zł autokar. 

Zameldowanie – godz. 15:00 

Wymeldowanie – godz. 11:00 

*obowiązuje rezerwacja  

**atrakcja w cenie biletu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu-Skansen  

http://www.mwmskansen.pl/szkolka-jezdziecka-2
http://www.mwmskansen.pl/woz-bryczka-konie


Honorujemy kart płatnicze. 

Regulaminy: www.hotelskansen.pl/regulaminy  

 

 

Zapraszamy do śledzenia nas na Social Mediach! 

www.facebook.com/HotelSkansenSierpc  

www.instagram.com/hotel_skansen   

 

 

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Recepcją 

Tel.: 24 275 11 22 

Tel.: 24 235 61 25 

Tel.: +48 501 093 782 

 

 

e–mail: recepcja@hotelskansen.pl 

 

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

w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 

http://www.hotelskansen.pl/regulaminy
http://www.facebook.com/HotelSkansenSierpc
http://www.instagram.com/hotel_skansen
mailto:recepcja@hotelskansen.pl

