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Pakiet „WIECZÓR PANIEŃSKI W HOTELU SKANSEN CONFERENCE & SPA“ 
 

 
Wieczór Panieński to doskonała okazja do zorganizowania niezapomnianych chwil w 

towarzystwie przyjaciółek. Nasz pakiet z pewnością zagwarantuje oddech od ciężkich 

przygotowań związanych ze ślubem i weselem. Zapewniamy klimatyczną przestrzeń oraz 

wykwintną kuchnię. Natomiast relaks w SPA HARMONIA oraz w strefie Wellness ukoi Wasze 

zmysły i zapewni równowagę duszy i ciała. 
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PAKIET Z NOCLEGIEM – 465zł / osoba w pokoju trzyosobowym* 

• Pobyt w klimatyzowanych pokojach z dostępem do Internetu światłowodowego   

• Kolacja serwowana czterodaniowa (przystawka, zupa, danie główne, deser) z kieliszkiem 

wina musującego Prossecco 

• Relaks w SPA HARMONIA: 

Zabieg dla Panny Młodej - RYTUAŁ MONDUNIQ „LUXURY GOLD & HONEY SPA”.  

Luksusowy i intensywnie regenerujący rytuał SPA, na aromacie miodu, mleka oraz 

rozświetlających złotych drobinkach. Działa wygładzająco i odżywczo na skórę. Idealny, by 

poczuć się luksusowo i w niezwykły sposób zadbać o siebie (50 minut). 

Zabiegi dla pozostałych Pań: Masaż Bajkowy Relaks (30 minut). 

• Gra w kręgle (1h x 2 tory)  

• Bogate regionalne śniadanie 

• Dostęp do Strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi)   

 

*Cena obowiązuje przy rezerwacji minimum 2 pokoi trzyosobowych  

Agenda godzinowa pakietu do ustalenia 

 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych – godz. 11.00  

Parking dla gości hotelowych – BEZPŁATNIE 

 

PAKIET BEZ NOCLEGU – 285zł / osoba* 

• Kolacja serwowana czterodaniowa (przystawka, zupa, danie główne, deser) z kieliszkiem 

wina musującego Prossecco 

• Relaks w SPA HARMONIA: 

Zabieg dla Panny Młodej - RYTUAŁ MONDUNIQ „LUXURY GOLD & HONEY SPA”.  

Luksusowy i intensywnie regenerujący rytuał SPA, na aromacie miodu, mleka oraz 

rozświetlających złotych drobinkach. Działa wygładzająco i odżywczo na skórę. Idealny, by 

poczuć się luksusowo i w niezwykły sposób zadbać o siebie (50 minut). 

Zabiegi dla pozostałych Pań: Masaż Bajkowy Relaks (30 minut). 

• Gra w kręgle (1h x 2 tory)  

• 1h dostępu do Strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi)   

 

*Cena obowiązuje przy rezerwacji minimum 6 osób  

Agenda godzinowa pakietu do ustalenia 
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REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI  

Tel. 24 275 11 22  

Mail:  recepcja@hotelskansen.pl 

 

 

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

rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 


