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PAKIET BOŻE NARODZENIE 23.12 – 27.12.2021 

Rezerwacje min. na 2 doby 

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, w którym spełniają się marzenia. W tym okresie zadbaj o swoich 

najbliższych i podaruj im wspólnie spędzone chwile. 

Dla naszych Gości przygotowaliśmy wizytę świętego Mikołaja z upominkami dla najmłodszych, słodkie 

bufety z aromatyczną kawą i herbatą, a także wspólne kolędowanie przy ognisku! 

A kiedy na niebie zabłyśnie wyczekiwana przez najmłodszych pierwsza gwiazdka, załoga hotelowej kuchni 

zadba o Wasze podniebienia, przygotowując wigilijną wieczerzę, będącą połączeniem doskonale znanych 

smaków dzieciństwa i tradycyjnych potraw wigilijnych. 

Gwarantujemy, że świąteczny czas spędzony u nas będzie wypełniony ciepłem i rodzinną atmosferą. 
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PAKIET OBEJMUJE  

 Powitalny upominek w pokoju 

 Codzienne śniadania świąteczne w Restauracji Regionalnej  

 Codzienne obiadokolacje w Restauracji Trzy Żywioły  

 Tradycyjna polska Wieczerza Wigilijna przy blasku świec i śpiewie kolęd w dniu 24.12 

 Spotkanie ze Świętym Mikołajem, który wręczy najmłodszym prezenty 

 Uroczysta kolacja świąteczna w dniu 25.12 i 26.12 z lampką wina * 

 Bufet słodkości z aromatyczną kawą i herbatą 

 Blok świątecznych animacji dla najmłodszych 

- warsztaty plastyczne 

- wykonywanie ozdób świątecznych  

 „Hotelowe Kino” z bajkami i filmami świątecznymi 

 Wspólne ubieranie choinki 

 Kolędowanie przy ognisku- muzyka, grzaniec oraz smaczne przekąski 

 Nielimitowana możliwość korzystania z: basenu, Strefy Saun i Jacuzzi, Strefy Cardio 

 Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

 

POZA PAKIETEM  

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

 Oferta specjalna w SPA Harmonia 

 Wypożyczenie sanek dla dzieci ** 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej  

 Kulig ** 

 

KOSZT PAKIETU  

23.12.2021r. 

Pokój dwuosobowy standard: 800zł / doba / 2 osoby 

Pokój dwuosobowy superior: 900zł / doba / 2 osoby 

 

24.12.2021r. – 26.12.2021r. 

Pokój dwuosobowy standard: 2600zł / 2doby / 2 osoby 

Pokój dwuosobowy superior: 2800zł / 2 doby / 2 osoby 
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27.12.2021r. 

Pokój dwuosobowy standard: 800zł / doba / 2 osoby 

Pokój dwuosobowy superior: 900zł / doba / 2 osoby 

 

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

             Dziecko 4-9 lat (dostawka) – 150zł / doba 

             Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 180zł / doba 

 

*** Na życzenie gości możliwość rezerwacji łóżeczka turystycznego – 80 zł / doba  

Dopłata do Apartamentu – 200 zł / doba  

 

Parking płatny: 

 20,00 zł / samochód osobowy 

 50,00 zł / autokar 

 

* Świąteczna kolacja z lampką wina w dniu 25.12.2021r.  

**Kulig oraz wypożyczenie sanek i jabłuszek dla dzieci w zależności od warunków atmosferycznych  

 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych – godz.11.00 

 

           

REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI 

TEL.  24 235 61 25 

Mail: recepcja@hotelskansen.pl 
 

Realizacja pakietu „Boże Narodzenie” W HOTELU SKANSEN CONFERENCE & SPA” oraz zawartych w nim usług 

uzależnione od aktualnych 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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