
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Ferie Zimowe do Hotelu Skansen Conference & Spa. Przygotowaliśmy dla 
Was wspaniały pakiet pełen zimowy atrakcji i animacji. Dorosłych Gości zapraszamy na 

wieczorne saunowanie, oraz do strefy Spa na relaksujące i rozgrzewające zabiegi. 

 

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach  

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

 Różnorodne obiadokolacje z darmową wodą (18:00-20:00)  

 Dostęp do Strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi) i Strefa Cardio 

 Powitalne Grzane Wino dla dorosłych /Gorące kakao dla najmłodszych  

 Wieczorne Saunowanie  

 Bilet na lodowisko dostępny na Recepcji głównej Hotelu* 

 Darmowy spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej  

w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00  

 Zniżka - 20 % na bilet do Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4 

 Darmowe Wi-Fi 

 Szlafroki 

 

Program animacji od pon. do pt. w godzinach 10:00 – 16:00  

W soboty 11:00 – 17:00  

 Warsztaty plastyczne  
 Gry planszowe, gry terenowe 
 Zimowe animacje na świeżym powietrzu 
 Rękodzieło  

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ANIMACJI DOSTĘPNY NA MIEJSCU  

 

DODATKOWO PŁATNE  

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

 Oferta specjalna w SPA Harmonia 

Dla dorosłych: 

Rozgrzewający masaż gorącymi kamieniami 240 zł/50 min 

Dla najmłodszych: 

Masaż Mała Księżniczka 90 zł/25 min 

Masaż Mały Książę 90 zł/25 min 



 

 

 Zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej- Skansen oraz inne atrakcje w nim zawarte 

(m.in. kulig, nauka jazdy konnej, jazda bryczką)** 

https://mwmskansen.pl/ferie-w-skansenie/  

 

KOSZT PAKIETU 

Pokój dwuosobowy standard: 699 zł / doba / 2 osoby     

 Druga doba 10% taniej – 630 zł /doba /2 osoby 

 Trzecia doba 20% taniej – 560 zł /doba /2 osoby 

 Czwarta i każda kolejna doba 30% taniej – 490 zł /doba /2 osoby 

 

Pokój dwuosobowy superior: 799zł / doba / 2 osoby      

 Druga doba 10% taniej – 720 zł /doba /2 osoby 

 Trzecia doba 20% taniej – 640 zł /doba /2 osoby 

 Czwarta i każda kolejna doba 30% taniej – 560 zł /doba /2 osoby 

 

DZIECI 

Dziecko 0-4 lat (bez dostawki) – bezpłatnie  

Dziecko 4-9 lat (dostawka) : 

1 dziecko 50 % taniej – 45 zł 

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  

 

 

 

https://mwmskansen.pl/ferie-w-skansenie/


INNE INFORMACJE  

 

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

Istnieje możliwość dostawki .  

Można zabrać ze sobą małego psa lub kota. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie. 

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

 

Zameldowanie – godz. 15:00 

Wymeldowanie – godz. 11:00 

 

 Godziny otwarcia Sauny dostępne w zakładce „Basen i jacuzzi” 

 https://www.hotelskansen.pl/atrakcje   

 

* Lodowisko- ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc . Godziny otwarcia oraz aktualizacje dostępne są na 
recepcji oraz stronie internetowej www.mosir.sierpc.pl/lodowisko . 

** Kulig uzależniony jest od warunków pogodowych  

 
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 
e – mail: recepcja@hotelskansen.pl 

  

„Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 

https://www.hotelskansen.pl/atrakcje
http://www.mosir.sierpc.pl/lodowisko
http://www.facebook.com/HotelSkansenSierpc
http://www.instagram.com/hotel_skansen
mailto:recepcja@hotelskansen.pl

