
 

HALLOWEEN   

Cena od 799 zł/doba/ 2 osoby  

 

Pakiet Halloween w Hotelu Skansen 

Pakiet obowiązuje w terminie 29.10.2021 – 01.11.2021 

 

 

Wyjątkowy pakiet pobytowy w Hotelu Skansen Conference & SPA! 

Nasze wnętrza nabiorą upiornego charakteru i tajemniczej atmosfery z okazji 

Halloween. Zapewniamy przerażające przysmaki, krwawe drinki podczas strasznej 

zabawy tanecznej dla dorosłych a także bal i tematyczne warsztaty plastyczne dla 

najmłodszych. 

Dla spragnionych relaksu i wyciszenia nasze SPA przygotowało specjalną „krwawą” 

ofertę zabiegów w specjalnych cenach. 

To będzie naprawdę upiorny weekend! 

 

PAKIET OBEJMUJE 

• Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 

światłowodowego   

• Regionalne śniadanie  

• Różnorodne obiadokolacje 

• Słodki bufet przerażających przysmaków  - 31.10.2021 

• Upiorne Kino Familijne – Sala Srebrna – 31.10.2021 

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

zewnętrzne) 

•  Halloween Party  dla Dorosłych – (30.10.2021 – sobota) – dla każdego dorosłego 

Gościa krwawy drink – GRATIS! –kostium Halloweenowy mile widzany 

• Animacje dla najmłodszych 

▪ Tematyczne warsztaty plastyczne 



▪ Ball Halloween dla Dzieci (30.10.2021 – sobota) 

• Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

• Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

• Dostęp do konsoli PlayStation 4  

 

POZA PAKIETEM 

 

• Wstęp do Muzeum Wsi Mazowieckiej – Skansen ** 

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

• Wypożyczenie gokartów na pedały dla całych rodzin *** 

• Wypożyczalnia rowerów dla dzieci i dorosłych*** 

• Zabiegi odnowy biologicznej w SPA Harmonia*** 

 

** Zakup biletów w kasie Muzeum Wsi Mazowieckiej 

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

hotelowych poza pakietem jest dostępny w Recepcji Hotelu. 

 

 

Koszt Pakietu 

 

Pokój dwuosobowy standard : 799 zł /doba / 2 osoby  

Pokój dwuosobowy superior : 889zł /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) – 120zł/doba 

 

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



 

HOTEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAWARTOŚCI PAKIETU W ZALEŻNOŚCI OD 

AKTUALNEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO COVID-19 

Parking  dla Gości hotelowych - Bezpłatny 

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 „Halloween” 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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