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Dostępne pakiety: 
2 noce dla dwóch osób pokój Standard- 798zł/pakiet 
2 noce dla dwóch osób pokój Superior- 998zł/pakiet 
 
3 noce dla dwóch osób pokój Standard- 1109zł/pakiet 
3 noce dla dwóch osób pokój Superior- 1199zł/pakiet 
 
5 nocy dla dwóch osób pokój Standard- 1695zł/pakiet 
5 nocy dla dwóch osób pokój Superior- 1895zł/pakiet 
 
Dopłata do apartamentu – 200 zł/doba do ceny pokoju superior lub standard/osoba dorosła. 
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany warunków pakietowych. 
Doba hotelowa: od 15:00 do 11:00. 
 

Dzieci: 
 do lat 4 na łóżku z rodzicami – gratis (ze świadczeniami)- bez opieki animatorki. 
 od 4 do 12 lat na dostawce – 130 zł/doba (ze świadczeniami). 
 osoby powyżej 12 lat na dostawce – 150 zł/doba (ze świadczeniami). 
 Drugie dziecko do lat 9 - GRATIS! 

 
*w pokojach możliwe 2 dostawki dla dzieci lub 1 dostawka dla osoby powyżej 12 lat (dotyczy pokojów 
superior). 
 

Pakiety obejmują: 
 Pobyt w przestronnych, klimatyzowanych pokojach z łazienką, TV, 
 Codzienne śniadania w godzinach od 07.00-10.00 w Restauracji Regionalnej, 
 Codzienne obiadokolacje w godzinach od 18.00-20.00, 
 Bezpłatny, nieograniczony dostęp do strefy basenowej, strefy sauny suchej,  łaźni parowej, 

jacuzzi wewnętrznego oraz jacuzzi zewnętrznego (piątek, sobota i niedziela), 
 Codzienny blok animacji dla dzieci w godzinach 10:00-19:00*, 
 Bezpłatny dostęp do pokoju zabaw dla najmłodszych, 
 Możliwość nieodpłatnego korzystania z konsoli XBOX ONE, 
 Bezpłatny Internet bezprzewodowy, 
 Ognisko*, 
 Czekolada do picia*, 
 Fontanna czekoladowa z owocami* 
 Rabat na masaże do SPA Harmonia 10% 
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Dodatkowo płatne:  
 

 Możliwość udziału w Balu karnawałowym dla dzieci w cenie 40zł/dziecko** (balik 
organizowany w sobotę) 

 Możliwość gry w kręgle, bilard, cymbergaj, piłkarzyki, dart 
 Możliwość wypożyczenia sanek dla dzieci  
 Usługi kosmetyczne w salonie SPA Harmonia* 
 Usługi fryzjerskie w salonie Expert L’Oreal Professionnel*, 
 Zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 
 Lodowisko w Sierpcu 

 
JUŻ TERAZ ZAKOCHAJ SIĘ W MAZOWSZU. 
 
SPOSOBY NA SPĘDZENIE FERII ZIMOWYCH, CZYLI CO WARTO ZOBACZYĆ W NASZYM REGIONIE: 

 XIII-  wieczny klasztor sióstr benedyktynek w Sierpcu, 
 Kościół S. Ducha w Sierpcu, 
 Kościół farny (ul. Farna) pod wezwaniem św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, 
 Ratusz (Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1) wybudowany w II połowie XIX wieku w Sierpcu, 
 Wieś Mochowo z kościołem św. Marcina wzniesionym w XVII wieku, 
 XIX – wieczny kompleks pałacowo-parkowy rodziny Piwnickich w Sikorzu, 
 Zamek Książąt Mazowieckich w Płocku, 
 Muzeum Mazowieckie w Płocku, 
 Płocki Ogród Zoologiczny, 
 Drewniany kościół pw. Św. Katarzyny z 1761 roku w Łukomiu, 
 Zespół parkowo-dworski z późnobarokowym dworem z XVIII wieku w Rościszewie, 
 Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, 
 Neogotycki kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa z 1906 roku w Gójsku, 
 Sanktuarium Maryjne w Skępem, 
 Zabytki miasta Toruń oddalonym 90 km od Sierpca. 

 
 
 
*Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen pakietowych bez konieczności powiadomienia gości o takowej zmianie oraz 
wykluczenia z oferty niektórych terminów w przypadku braku dostępności miejsc noclegowych. 
*W określone dni zawarte w agendzie. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany agendy w trakcie trwania pakietu 
** „Bal Karnawałowy - organizacja po wcześniejszym zapisaniu dziecka. Bal karnawałowy odbędzie się jeżeli zgłosi się 
minimum 10 dzieci, w sobotę 
„Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 
Cywilnego” 

 
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty 
 
Rezerwacje indywidualne                Rezerwacje grupowe 
tel. 24 275 11 22              tel. 24 275 11 22 
recepcja@hotelskansen.pl              kierownik.recepcji@hotelskansen.pl 
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