
 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Hotelu Skansen Conference & Spa to pakiet, który stworzyliśmy z myślą 

aby wspólnie uczcić Dzień Kobiet oraz Mężczyzn. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na zabiegi do 

Spa Harmonia oraz do Folk Baru gdzie będzie na Was czekał indywidualnie przyrządzony drink. 

 

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach  

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

 Różnorodne obiadokolacje z darmową karafką wody   (17:00 – 20:00) 

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

 Szlafrok 

 Dzień Kobiet i Mężczyzn w SPA  

Jeden zabieg pielęgnacyjny do wyboru: 

Dla Kobiet : Zabieg parafinowy na dłonie lub Relaksujący masaż twarzy, szyi  i dekoltu 

olejkiem z pomarańczy 

Dla Mężczyzn : Peeling całego ciała lub Bajkowy masaż pleców 

Dla każdego mała niespodzianka. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja 

 Pokaz ekskluzywnej bielizny profesjonalnego Salonu LadyBra 04.03.2023 r. 

 Zniżka – 10 % na zakupy internetowe w Salonie LadyBra  

 Warsztaty z profesjonalnego makijażu 04.03.2023 r. 

 Dzień Kobiet i Mężczyzn w Folk Barze: Specjalny drink dla Niego i dla Niej  

 Party z DJ’em w Folk Barze* (sobota) 

 Darmowe Wi-Fi  

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

siatkówkę) 

 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  

 

DLA DZIECI 

 Animacje dla najmłodszych 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha  

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw (na zewnątrz) 

 Dostęp do konsoli Playstasion 4  

 

http://www.mwmskansen.pl/


POZA PAKIETEM 

 Dedykowana oferta w SPA Harmonia – szczegóły dostępne na miejscu  

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

 Koncert Maksyma Rzemińskiego na Sali Widowiskowej 04.03.2023 r. o godzinie 18:00. 

Podczas trwania koncertu, można pozostawić dziecko pod opieką animatora.  

 Posiadając bilet z koncertu Maksyma Rzemińskiego z dnia 04.03.2023 r. , zyskują Państwo 

rabat 10% na zabiegi dostępne w SPA Harmonia albo rabat 10%  na dowolne zamówienie z 

karty w restauracji Trzy Żywioły w Hotelu Skansen Conference & SPA w Sierpcu. Maksymalna 

wysokość rabatu wynosi 100 zł. ** 
 

 

KOSZT PAKIETU 

 

Pokój dwuosobowy standard: 799 zł / doba / 2 osoby     

Pokój dwuosobowy superior (z antresolą) : 899 zł / doba / 2 osoby      

Apartament (przystosowany dla osób niepełnosprawnych): 999 zł/ doba/ 2 osoby  

Apartament Delux (z antresola) : 1099 zł/ doba/ 2 osoby  

 

 

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 

 

Honorujemy kart płatnicze. 

*obowiązuje rezerwacja  



** Obowiązuje regulamin (Przedstawiony poniżej) 

 

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 

 

Regulamin rabatu 

1. W promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które posiadają oryginał biletu z 

koncertu Maksyma Rzemińskiego z dnia 04.03.2023r. . 

2. Jeden bilet może być wykorzystany tylko raz, do udzielenia jednego wybranego rabatu. 

3. Bilet należy przekazać pracownikowi Hotelu Skansen Conference & SPA w Sierpcu przed 

rozliczeniem i nie podlega on zwrotowi. 

4. Rabat wynosi 10 % na zabiegi oferowane w SPA Harmonia albo 10 % na dowolne 

zamówienie z karty w restauracji Trzy Żywioły w Hotelu Skansen Conference & SPA w 

Sierpcu, przy czym  maksymalna kwota rabatu wynosi 100 zł. (sto złotych). Przy 

zamówieniu o wartości powyżej 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych), rabatem nie jest objęta 

wartość zamówienia ponad kwotę 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych). 

5. Rabat może być wykorzystany do limitów określonych w pkt 4 także wówczas gdy 

posiadaczowi biletu towarzyszyć będą inne osoby, za które posiadacz biletu uiści opłatę, 

pomniejszoną o rabat.  

6. Rabat obowiązuje od dnia 04.03.2023r. (po koncercie) do dnia 12.03.2023 r. włącznie.  

 

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

rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 

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

