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ZIMOWE OTULENIE (oferta obowiązuje od niedzieli do czwartku) 

Zapraszamy Cię wraz z rodziną na pobyt w Hotelu Skansen! U nas spędzisz czas tak jak 
lubisz: z bliskimi, w otoczeniu lasu i ciszy, smakując wyśmienitej kuchni.  

Celebruj pierwsze chwile zimy! 

Cena: 

 Pokój Standard Pokój Superior 

1 doba/ 2 osoby 349 449 

2 doby/ 2 osoby 698 898 

3 doby/ 2 osoby 1047 1347 

4 doby/ 2 osoby 1396 1796 

 
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), 
 od 4 do 12 lat na dostawce – 130 zł/doba (ze świadczeniami), 
 osoby powyżej 12 lat na dostawce – 150 zł/doba (ze świadczeniami) 

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

 

Pakiet obejmuje: 

 nocleg w komfortowych, klimatyzowanych pokojach 

 codzienne śniadania w formie bufetu w Restauracji Regionalnej 

 codzienne obiadokolacje w Restauracji Trzy Żywioły 

 10% rabatu na zabiegi w SPA Harmonia* 

 darmowe Wi- Fi 

 dostęp do strefy Wellness: basen, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, sauna sucha oraz 

parowa 

 dostęp do konsoli Xbox One oraz PlayStation 4 
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 dostęp do siłowni 

 wstęp do hotelowego Folkbaru 

 dostęp do Klubu Malucha dla dzieci 

 dostęp do Pracowni Plastycznej podczas animacji dla dzieci 

Poza pakietem: 

 kręgle, bilard, cymbergaj, piłkarzyki, dart 

 wypożyczenie sanek dla dzieci 

 usługi kosmetyczne w SPA Harmonia* 

 usługi fryzjerskie w Salonie Expert L`oreal Professionnel* 

 zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 Parking 20 zł/ doba 

*konieczność wcześniejszej rezerwacji 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany agendy w trakcie trwania pakietu. 

Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen pakietowych bez konieczności powiadomienia Gości oraz 

wykluczenia z oferty niektórych terminów w przypadku braku dostępności miejsc. 

Oferta „Zimowe otulenie” dotyczy jedynie noclegów: niedziela/poniedziałek, poniedziałek/wtorek, 

wtorek/środa, środa/czwartek, czwartek/piątek. 

 

 

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

 

Uprzejmie informujemy, iż termin płatności zadatku (w kwocie 50% wartości pakietu) na poczet pakietu w Hotel Skansen Conference & SPA w 
Sierpcu wynosi 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacona w tym terminie, rezerwacja ulega automatycznemu 

anulowaniu bez konieczności informowania Gości o takiej sytuacji. 
Pozostała część kwoty płatna jest przy wymeldowaniu Gości z Hotelu. Zadatek jest bezzwrotny. 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty 
 

rezerwacje indywidualne rezerwacje grupowe 

tel. 24 275 11 22 tel. 24 275 11 22 
recepcja@hotelskansen.pl marketing@hotelskansen.pl 

 


