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DZIEŃ TATY W SKANSENIE 

18-20.06.2021 

Każda chwila spędzona razem jest wspaniałym przeżyciem, a Dzień Taty to święto, które 

zdecydowanie zasługuje na wyjątkową oprawę. Zapraszamy do spędzenia tego miłego i 

rodzinnego czasu w Hotelu Skansen Conference & SPA! 

Wszystkich Tatusiów obdarujemy prezentem – niespodzianką. Dla najmłodszych 

przygotowaliśmy moc animacji, podczas których będą mogli przygotować upominki dla 

swojego Taty.  
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PAKIET OBEJMUJE 

• Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

• Regionalne śniadanie  

• Różnorodne obiadokolacje 

• Nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne) 

• Upominek dla każdego Taty   

• Animacje dla dzieci powyżej 4 lat* 

• Familijne Kino* 

• Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

• Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

• Dostęp do konsoli PlayStation 4 

• Letnie kąpiele słoneczne - leżakowanie przy kojącym szumie lasu  

• Dostęp do boiska do piłki nożnej, dostęp do boiska do piłki siatkowej** 

• Sobotni wieczór w Folk Barze z muzyką w tle 

 

POZA PAKIETEM 

• Wstęp do Muzeum Wsi Mazowieckiej - SKANSENU 

• Kręgle, bilard, cymbergaj, piłkarzyki, dart** 

• Wypożyczenie gokartów na pedały dla całych rodzin ** 

• Wypożyczalnia rowerów dla dzieci i dorosłych** 

• Zabiegi odnowy biologicznej w SPA Harmonia** 

 

* Terminy i godziny organizowanych atrakcji dostępne będą w agendzie.  

** Zapisy na poszczególne atrakcje będą się odbywały w Recepcji Hotelu. Cennik atrakcji 

hotelowych poza pakietem jest dostępny w Recepcji Hotelu. 
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KOSZT PAKIETU  

Pokój dwuosobowy standard: 499zł / doba / 2 osoby   

Pokój dwuosobowy superior: 599zł/ doba / 2 osoby   

Dopłata do Apartamentu  - 200zł / doba 

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 – 20zł / doba / samochód osobowy 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych – godz. 11.00  

 

 

REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI  

Tel. 24 275 11 22  

Mail:  recepcja@hotelskansen.pl 

 

 

Realizacja pakietu „DZIEŃ TATY W SKANSENIE 18-20.06.2021” oraz zawartych w nim usług 

uzależnione od aktualnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 

 

 
 

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