Biznes w Hotelu Skansen Conference & SPA
Zimowa moc promocji dla biznesu!
 Nocleg od 100 zł/ osoba
 Wynajem Sali Konferencyjnej w styczniu i lutym 2019 GRATIS
 LOKALIZACJA: tylko 100 km od Warszawy!
 Indywidualne podejście do klienta
Hotel Skansen to świetne miejsce na wszelkie wydarzenia firmowe: konferencje,
szkolenia, eventy, integracje, sympozja.
Hotel znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie przepięknego lasu i terenów zielonych, na
malowniczym terenie Skansenu w Sierpcu – zwiedzanie Muzeum Stanowi dodatkową
atrakcję dla Gości.
Poznaj nasze możliwości!
Sala konferencyjna - Srebrna
- o powierzchni 160 m2
- mogąca pomieścić jednorazowo do 140 osób
- z możliwością podziału na dwie mniejsze sale
- możliwy dowolny układ stołów i krzeseł
- z pełnym wyposażeniem multimedialnym (ekran, projektor) oraz nagłośnieniem (mikrofony)
- z dostępem do dziennego światła, a także z możliwością wyciemnienia
- klimatyzowana

Sala VIP
- kameralna sala konferencyjna
- powierzchnia 50m2
- mieszcząca jednorazowo do 18 osób
- możliwy dowolny układ stołów i krzeseł
- z pełnym wyposażeniem multimedialnym (ekran, projektor) oraz nagłośnieniem (mikrofony)
- z dostępem do dziennego światła oraz możliwością wyciemnienia
- klimatyzowana

Sala Widowiskowa
- sala teatralna ze sceną, siedzenia w układzie teatralnym
- mogąca jednorazowo pomieścić do 300 osób
- dostęp do dziennego światła, z możliwością wyciemnienia
- wyposażona w kabiny do tłumaczeń symultanicznych
- wyposażona w ekran kinowy
- pełne zaplecze multimedialne (projektor, ekran) wraz z nagłośnieniem (mikrofony)
- klimatyzowana
- możliwość prezentacji samochodu na scenie

Posiadamy 150 miejsc noclegowych w 50 pokojach
 Pokoje typu Standard oraz Superior (z antresolą) oraz Apartamenty
 Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe
 Klimatyzowane

Do dyspozycji Gości posiadamy również 3 Restauracje:
Restauracja Trzy Żywioły
 serwująca dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu
 wyposażona w kominki rozpalane drewnem
 możliwość dowolnej aranżacji wnętrza, konfiguracji stołów oraz krzeseł (również
wstawienie stołów podłużnych)

Restauracja Regionalna
 Serwująca tradycyjne polskie dania w przystępnych cenach
 Restauracja śniadaniowa
 Możliwość dowolnego ustawienia stołów oraz krzeseł

Restauracja włoska
 Serwująca dania kuchni włoskiej: pyszna włoska pizza oraz pasty
 Dania komponujemy z prawdziwie włoskich składników

Relaks dla naszych Gości:
Strefa Wellness
 Nielimitowany dostęp w cenie noclegu
 Do dyspozycji Gości są 2 baseny: pływacki (w najdłuższym miejscu ma 24 metry) i
rekreacyjny z atrakcjami (kurtyna wodna, fontanna, wodospad)
 Jacuzzi wewnętrzne
 Sauna sucha oraz parowa

Folk Bar
 Drink bar/ Klub nocny z rozrywkami dla Gości oraz wydzielonym miejscem do tańca
 Możliwość gry w kręgle, bilard, piłkarzyki, cymbergaja, darta
 Możliwość skosztowania szerokiego wyboru alkoholi
 W soboty organizujemy imprezy z DJem, króluje u nas muzyka klubowa
 Możliwość wynajęcia klubu na wyłączność
 Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza

SPA Harmonia
 Miejsce odprężenia i relaksu, strefa wyciszenia
 W ofercie SPA mamy szeroki zakres usług: masaże, rytuały, zabiegi na twarz i ciało,
zabiegi medycyny estetycznej
 Do dyspozycji Gości mamy 7 gabinetów oraz miłą i profesjonalną kadrę

Sielskie SPA
 Sielska Łaźnia
 Wyjątkowy sposób na relaks - jesteśmy jednym z niewielu obiektów posiadających tego
typu rozrywkę dla Gości
 Możliwość zażycia kąpieli w piwie, winie lub kozim mleku, kąpiel połączona jest z
degustacją piwa lub wina
 Relaks na łożu wyściełanym świeżym sianem
 W Sielskim SPA znajdują się dwie wanny - jednocześnie kąpieli mogą zażywać aż 4
osoby

Muzeum Wsi Mazowieckiej - Skansen
 Muzeum znajduje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, tuż obok Hotelu
 Możliwość zwiedzania malowniczych terenów muzeum
 Możliwość przejazdu wozem lub saniami po mazowieckiej wsi
 Możliwość zorganizowania pokazów życia w dawnej wsi: ubijania masła, kuźni kowala,
rzemiosła artystycznego

I wiele więcej!

W celu stworzenia indywidualnej oferty, zapraszamy do kontaktu z działem marketingu
Tel. 24/ 275 84 65
e- mail: marketing@hotelskansen.pl

