
 

 

 

„Niedziela Palmowa” to nazwa pakietu nawiązująca do polskich tradycji. Kojarzy się z nadejściem 

wiosny, rodzącej się zieleni dookoła, słońcem. W sobotę najmłodsi będą mogli stworzyć własną 

palmę pod okiem animatora. W niedzielę, w sąsiednim Muzeum Wsi Mazowieckiej „Skansenie” 

odbędzie się uroczysta msza w zabytkowym kościele, wybory najładniejszej palmy, kiermasz 

rękodzieła ludowego, wystawy wewnątrz chałup pt. „Wielkanoc na Mazowszu”, pokazy zajęć 

świątecznych. Zapraszamy serdecznie! 

 

 

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach  

 Bogate regionalne śniadanie (7:00 – 10:00) 

 Różnorodna obiadokolacja z darmową karafką wody  (18:00 – 20:00) 

 Nielimitowany dostęp do Strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi) i Strefy Cardio  

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

siatkówkę)  

 Prima Aprilis w Folk Barze 01.04.2023 r. start godz. 20:00 

 Biblioteczka, gry planszowe 

 Szlafrok 

 Bezpłatne Wi-Fi 

Animacje dla dzieci w dniach 31.03 – 02.04.2023 r.  

o Seans filmowy dla najmłodszych 31.03.2023 r. godz. 16:00 – 18:00 

o Przygotowanie Palm Wielkanocnych 01.04.2023 r. –godzina do ustalenia 

o Stroik na plastrze drewna 01.04.2023 r. – godzina do ustalenia 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha  

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw (na zewnątrz) 

 Dostęp do konsoli Playstasion 4  

 Darmowe zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej „Skansen” w każdy poniedziałek w 

godzinach 10:00 – 14:00 

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

www.mwmskansen.pl  

 

POZA PAKIETEM 

 „Niedziela Palmowa w Skansenie” - 02.04.2023 r. 10:00-18:00 

www.mwmskansen.pl/niedziela-palmowa-w-skansenie-4/    

 Dedykowana oferta SPA Harmonia*- szczegóły dostępne na miejscu  

 Sielskie Spa – kąpiel w winie lub piwie  

 Wyjątkowe menu w restauracji Trzy Żywioły  

http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/niedziela-palmowa-w-skansenie-4/


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

dostępny na miejscu 

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

 

KOSZT PAKIETU 

 

Pokój dwuosobowy standard: 1198 zł / doba / 2 osoby     

Pokój dwuosobowy superior(z antresolą): 1298 zł / doba / 2 osoby      

Pokój superior Delux: 1398 zł / doba / 2 osoby      

Apartament (przystosowany dla osób niepełnosprawnych): 1498 zł/ doba/ 2 osoby  

Apartament Delux (z antresolą) :   1598 zł/ doba/ 2 osoby  

 

 

DZIECI 

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

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

Dziecko 9-12 lat (dostawka) – 120 zł/doba 

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

 

 

INNE INFORMACJE 

 

Istnieje możliwość dostawki.  

Psy/ koty są akceptowane. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie. 

Parking płatny: 20 zł/doba- samochód osobowy, 50 zł/doba- autokar. 

Zameldowanie – godz. 15:00 

Wymeldowanie – godz. 11:00 

*obowiązuje rezerwacja  

Honorujemy kart płatnicze. 

 

Regulaminy: www.hotelskansen.pl/regulaminy  

http://www.hotelskansen.pl/regulaminy


Godziny otwarcia strefy wellness dostępne na stronie internetowej w zakładce „Basen i jacuzzi” 

 www.hotelskansen.pl/atrakcje   

 

 

 Zapraszamy do śledzenia nas na Social Mediach! 

www.facebook.com/HotelSkansenSierpc 

www.instagram.com/hotel_skansen  

 

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Recepcją 

+48 24 275 11 22 

+48 24 235 61 25 

+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/atrakcje
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