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        Dzień dziecka w Hotelu Skansen  to święto nie tylko Dzieci, ale całych Rodzin! Aktywny 

wypoczynek na świeżym powietrzu w malowniczej okolicy lasu pozwoli Wam w pełni cieszyć się 

czasem spędzonym wspólnie z bliskimi. 

        Błogi spokój mazowieckiej wsi to idealne tło do wszelkich rozrywek i zabaw zarówno dla 

małych, jak i dużych! 

U nas czeka na Was moc atrakcji! 
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  PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

 Codzienne regionalne śniadania  

 Codzienne różnorodne obiadokolacje 

 Animacje dla dzieci: gry plastyczne, zabawy ruchowe, kino familijne 

 Piknik dla Dzieci: wata cukrowa, popcorn, soki owocowe, balony itp. 

 Ognisko * 

 Wieczory muzyczne w FOLK BARZE 

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

 Możliwość nieodpłatnego korzystania z konsoli PS4 

 Dostęp do Klubu Malucha i Pracowni Plastycznej dla najmłodszych 

 

POZA PAKIETEM 

 Oferta specjalna w SPA Harmonia dla Dorosłych 

 Specjalna oferta SPA dedykowana Dzieciom 

 Rozrywki w hotelowym Folk Barze: kręgle, bilard, piłkarzyki, cymbergaj, dart 

 Możliwość wypożyczenia roweru, gokartu  

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej  

KOSZT PAKIETU  

Pokój dwuosobowy standard: 499zł / doba / 2 osoby   

Pokój dwuosobowy superior: 599zł/ doba / 2 osoby   

Dziecko 0-4 lat** (na łóżku z rodzicami) – bezpłatnie 

Dziecko 4-9 lat (dostawka) – 90 zł/doba 

Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 150zł/doba 

 

Parking płatny: 20zł/doba/samochód osobowy 

*Możliwość zakupienia zestawu na ognisko (kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda) w 

Restauracji hotelowej. 

**Na życzenie Gości możliwość rezerwacji łóżeczka turystycznego – 50 zł/doba 

Dopłata do Apartamentu  - 200zł / doba 
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Zameldowanie gości od godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych do godz. 11.00  

 

REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI  

Tel. 24 275 11 22  

Mail:  recepcja@hotelskansen.pl 

 

 

Realizacja opisanego pakietu uzależniona będzie od panujących w kraju obostrzeń związanych 

z pandemią COVID-19. 

 

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

w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego”. 
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