
 

 

 

Wielkanoc w Hotelu Skansen Conference & Spa to rodzinny pakiet zawierający mnóstwo atrakcji. 

Będziemy wspólnie malować pisanki oraz przygotowywać koszyczki do Święconki. Naszą tradycją 

jest szukanie świątecznych skarbów z Zającem Wielkanocnym. Dorosłych Gości zapraszamy do 

strefy relaksu na kawę i ciasto, Live Cooking podczas śniadania Wielkanocnego oraz na 

obiadokolację z open barem i Wielkanocne Party z DJ’em w Folk Barze. Zapraszamy  

na poniedziałkowe ognisko z pieczeniem kiełbasek i piankami Marshmallow. 

 

  

 



 

PAKIET OBEJMUJE  

 Pobyt w komfortowych pokojach  

 Bogate regionalne śniadania, w tym uroczyste : 

 Niedziela Wielkanocna (09.04.2023 r. 07:00 – 10:00)  

 Lany Poniedziałek (10.04.2023 r. 7:00 – 10:00) 

 Live Cooking podczas Wielkanocnego śniadania (09.04.2023 r.) 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Kieliszek wina do obiadokolacji (08.04.2023 r.) 

 Open bar do obiadokolacji (09.04.2023 r.)  

 Popołudniowy relaks w bibliotece kawa, ciasto + książka (08.04.2023 r.) 

 Muzyka na żywo w Restauracji Trzy Żywioły (09.04.2023 r.)  

 Wielkanocne Party z DJ’em w Folk Barze (09.04.2023 r.) 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek (10.04.2023 r.)  

(dodatkowo dla dzieci pianki Marshmallow). 

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

 Animacje familijne 07 –  10.04.2023 r. :  

 Warsztaty plastyczne „Wspólne malowanie pisanek” (07.04.2023 r.) 

 Przygotowywanie Koszyczków do Święconki oraz możliwość ich poświęcenia 

(08.04.2023 r.) 

 Poszukiwania świątecznych skarbów z Zającem Wielkanocnym (09.04.2023 r.) 

 Świąteczne kino familijne z popcornem (09.04.2023 r.) 

 

 Śmigus dyngus – zawody sportowe oraz konkurencje z wodą (10.04.2023r.) 

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

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha  

 Nielimitowany dostęp do Placu zabaw (na zewnątrz) 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4  

 Zniżka - 20 % na bilet do Muzeum Wsi Mazowieckiej „Skansen” www.mwmskansen.pl  

 Darmowe Wi-Fi  

 Szlafrok 

 

 

http://www.mwmskansen.pl/


 

POZA PAKIETEM 

 Dedykowana oferta SPA Harmonia*- szczegóły dostępne na miejscu  

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

 Aktywności na świeżym powietrzu (rowery, gokarty)  

 Wielkanocne atrakcje w sąsiednim Muzeum Wsi Mazowieckiej „Skansen” 

www.mwmskansen.pl/gry-i-zabawy-wielkanocne-2 

KOSZT PAKIETU 

 

Pokój dwuosobowy standard: 1199 zł / 2 doby / 1 osoba    

Pokój dwuosobowy superior (z antresolą) : 1299 zł / 2 doby / 1 osoba     

Pokój Superior Delux: 1399 zł / 2 doby / 1 osoba  

Apartament (przystosowany dla osób niepełnosprawnych):  1499 zł / 2 doby / 1 osoba  

Apartament Delux (z antresolą) : 1599 zł/ 2 doby / 1 osoba  

 

Pakiet zawiera minimum 2 noclegi. https://www.hotelskansen.pl/meski_2023 

 

DZIECI 

Dziecko 0-4 lat (bez dostawki) – 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.  

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 karty płatnicze. 

Zapraszamy do śledzenia nas na Social Mediach! 

www.facebook.com/HotelSkansenSierpc  

www.instagram.com/hotel_skansen   

 

oraz na naszej stronie internetowej  

https://www.hotelskansen.pl/  

 

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Recepcją 

Tel.: 24 275 11 22 

Tel.: 24 235 61 25 

 

e–mail: recepcja@hotelskansen.pl 

 

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

rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 
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