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PAKIET MIĘDZYŚWIĄTECZNY 

 

27-30.12.2021r. 

Pakiet Międzyświąteczny w Hotelu Skansen Conference & Spa wprowadzi każdego z Państwa 
w iście świąteczny nastrój. Proponujemy pakiet rodzinny pełen zabawy i animacji 

przeznaczonych dla dzieci. Podaruj swoim najbliższym smak magicznej atmosfery i chwilę 
relaksu.  

Zarezerwuj już dziś! 
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PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

 Bogate regionalne śniadania 

 Animacje świąteczne dla dzieci : 

- Tematyczne warsztaty plastyczne  

- Wykonywanie eko stroju na zabawę sylwestrową 

- Kino familijne o tematyce świątecznej  

- Pidżama Party 

- Mini Disco 

 Codzienne różnorodne obiadokolacje 

 Nielimitowany relaks w hotelowym wellness (basen, strefa saun i jacuzzi)  i strefy cardio 

 Bufet słodkości z aromatyczną kawą i herbatą 

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4  

 

POZA PAKIETEM 

 Oferta specjalna w SPA Harmonia 

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

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 Wypożyczenie sanek dla dzieci* 

 Kulig * 
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KOSZT PAKIETU 

 27-30.12.2021r. 

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) – 150 zł/doba 

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

 

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

 

Dopłata do Apartamentu  - 200zł / doba 

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

 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych – godz. 11.00  

Parking płatny:  

 20,00zł doba / samochód osobowy 

 50,00zł doba / autokar  

 

REZERWACJE – DZIAŁ RECEPCJI  

Tel. 24 275 11 22  

Mail:  recepcja@hotelskansen.pl 

 
Realizacja pakietu „Międzyświątecznie” 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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