Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
U. Tomaszewska I. Wierzbicka s.c.
ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
tel. 24 275 11 22, www.hotelskansen.pl

Tradycyjne Święta Wielkanocne w Hotelu? Tak, jest to możliwe! Uroczyste Śniadania
Wielkanocne, przygotowanie koszyczka wielkanocnego i poświęcenie pokarmów,
poszukiwania czekoladowych zajęcy z Wielkim Zającem Wielkanocnym oraz bogaty program
animacji dla dzieci to jedynie część naszej oferty! Spędź Święta w rodzinnej atmosferze w
Hotelu Skansen Conference & SPA!

Cena:
2 noce dla dwóch osób w pokoju Standard- 1899 zł/ pakiet
2 noce dla dwóch osób w pokoju Superior- 2099 zł/ pakiet

3 noce dla dwóch osób w pokoju Standard- 2799 zł/ pakiet
3 noce dla dwóch osób w pokoju Superior- 2999/ pakiet

Minimalna długość pobytu: 2 doby
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)

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
U. Tomaszewska I. Wierzbicka s.c.
ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
tel. 24 275 11 22, www.hotelskansen.pl

Pakiet obejmuje:

















nocleg w klimatyzowanym pokoju z malowniczym widokiem na las (w miarę
dostępności pokoi- decyduje kolejność rezerwacji)
słodka babka wielkanocna na powitanie w pokoju
przygotowywanie święconki oraz możliwość poświęcenia pokarmów
codzienne śniadania w formie bufetu, w tym dwa Śniadania Wielkanocne w niedzielę i
poniedziałek
codzienne obiadokolacje z lampką czerwonego lub białego wina w formie serwowanej
lub bufetowej
familijny wieczór filmowy z prażoną kukurydzą
słodki poczęstunek z tradycyjnymi wypiekami i aromatyczną kawą oraz herbatą
rodzinne dekorowanie wielkiego Jaja Wielkanocnego*
Śmigus- Dyngus na basenie lub w hotelowym ogrodzie*
Wielkanocny Zając biegający po hotelu, częstujący Gości słodkimi upominkami
dancing Wielkanocny w FOLK BARZE w niedzielny wieczór
bogaty program animacji dla dzieci: m. in. malowanie pisanek, szukanie
czekoladowych zajęcy, animacje na basenie
nielimitowane korzystanie ze strefy Wellness: basen, sauna sucha i parowa, jacuzzi
zewnętrzne* i wewnętrzne
bezpłatne WiFi
możliwość nieodpłatnego korzystania z konsoli XBOX ONE
dostęp do Klubu Malucha i pracowni plastycznej dla najmłodszych

*w zależności od warunków pogodowych

Dodatkowo płatne:







możliwość gry w kręgle, bilard, cymbergaj, piłkarzyki
zabiegi odnowy biologicznej*
usługi kosmetyczne w Salonie Beauty & SPA*
usługi fryzjerskie w Salonie Expert L`oreal Professionnel*
zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Parking płatny niestrzeżony 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

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

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty
rezerwacje indywidualne
tel. 24 275 11 22
recepcja@hotelskansen.pl

rezerwacje grupowe
tel. 24 275 11 22
marketing@hotelskansen.pl
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