
 

 

Pakiet „wSPAniała wiosna” obowiązuje od dnia 01.03.2023 r. do dnia  31.05.2023 r., od 

poniedziałku do czwartku, oprócz okresu Wielkanocy i Majówki 

 

PAKIET OBEJMUJE  

 Pobyt w komfortowych pokojach 

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

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

 Relaksujący masaż pleców w SPA Harmonia (25 minut) * 

 Orzeźwiający powitalny drink w formie kuponu do wykorzystania w Restauracji Trzy Żywioły 

lub w Folk Barze 



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

strefy Cardio 

 Darmowe Wi-Fi 

 Szlafrok 

 Darmowe zwiedzanie sąsiedniego 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  

 

DLA DZIECI 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha  

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw (na zewnątrz) 

 Dostęp do konsoli Playstasion 4  

 

POZA PAKIETEM  

 Specjalna oferta SPA Harmonia – dostępna na miejscu   

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

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

dostępny na miejscu  

 

 

KOSZT PAKIETU 

Pokój dwuosobowy standard: 798zł/ doba/ 2 osoby  

Pokój dwuosobowy superior (z antresolą) : 898 zł/ doba/ 2 osoby  

Pokój Superior Delux:  998 zł/ doba/ 2 osoby  

Apartament (przystosowany dla osób niepełnosprawnych): 1098zł/ doba/ 2 osoby  

Apartament Delux (z antresolą) : 1198 zł/ doba/ 2 osoby  

 

DZIECI 

Dziecko 0-4 lat (bez dostawki) – bezpłatnie 

Dziecko 5-8 lat (dostawka) : 

1 dziecko 50 % taniej – 45 zł 

http://www.mwmskansen.pl/


2 dziecko gratis  

3 dziecko 50 % taniej – 45 zł  

4 dziecko gratis  

Dziecko 9-12 lat (dostawka) : 

1 dziecko 50 % taniej – 60 zł 

2 dziecko gratis 

3 dziecko 50 % taniej – 60 zł  

4 dziecko gratis  

 

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  

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 

 

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


 

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

rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 

 

 


