Złota Polska Jesień
PAKIET OBEJMUJE
Pakiet Złota Polska Jesień w Hotelu Skansen
Pakiet obowiązuje w terminie 01.09.2021 – 31.10.2021 od piątku do niedzieli
Sezon jesienny rozpoczął się już na dobre. Dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze. W Hotelu
Skansen to zawsze piękny czas - otaczające nas lasy zmieniają swoje barwy na różnokolorowe.
Zapraszamy Cię wraz z rodziną na pobyt u nas. Spędzisz czas tak jak lubisz: z bliskimi, w
otoczeniu lasu i ciszy, smakując wyśmienitej kuchni.
Zarezerwuj pobyt już dziś!!!
PAKIET OBEJMUJE


Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu światłowodowego



Regionalne śniadanie



Różnorodne obiadokolacje



Welcome drink w Folkbarze dla każdego pełnoletniego gościa



Nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi)



Olejek winogronowy do twarzy, ciała i włosów – GRATIS!



Grzybobranie (Koszyk na życzenie Gości w Recepcji Hotelowej)*



Animacje dla najmłodszych



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***
*Konieczność wcześniejszej rezerwacji, decyduje kolejność
** 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.
Pakiet obowiązuje od piątku do niedzieli od dnia 01.09.2021 – 31.10.2021 z wyłączeniem dat
pakietowych 29.10 – 02.11.2021 , 26.11.2021 – 30.11.2021
Koszt Pakietu



Pokój dwuosobowy standard : 799 zł / doba / 2 osoby



Pokój dwuosobowy superior : 889 zł/doba/2 osoby



Dopłata do Apartamentu - 200 zł / doba



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



Dziecko 4-9 lat (dostawka) – 50 zł/doba



Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 90 zł/doba

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

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 „Jesień 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 i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

