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PAKIET MIKOŁAJKI 03.12 - 05.12.2021 

Rezerwacje min. na 2doby * 

Mikołajkowy weekend 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 przedsmak 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 

 Codzienne różnorodne obiadokolacje  

 Pakiet multi atrakcji w dniach 03-05.12.2021 r. 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzanym winem –sobota 4.12.2021 * 

 Mikołajkowy bufet słodkości z fontanną z gorącej czekolady i świeżymi owocami  

 Animacje Familijne:  

 Kulinarne warsztaty ze zdobienia świątecznych ciasteczek  

 Wizyta św. Mikołaja  

 upominek dla Gości w pokoju 

 upominek dla Dziecka w pokoju 

 aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu 

 Zimowe animacje dla dzieci powyżej 3 lat z Animatorem: 

o Pisanie listu do Świętego Mikołaja  

o Czytanie Baśni 

o Mikołajkowe kino familijne  

o Warsztaty plastyczno-muzyczne  

 Nielimitowany relaks w hotelowym wellness (basen, sauna, jacuzzi)  

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha dla najmłodszych  

 Welcome drink dla każdego pełnoletniego gościa  

 Dostęp do Strefy Cardio (rowerek, orbitrek, bieżnia) 

 Rabat 50% na kolejną dobę, tj. 05-06.12.2020 r. (niedziela-poniedziałek) 

 Playstasion 4 

POZA PAKIETEM 

 Oferta specjalna w SPA Harmonia 

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

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej 

KOSZT PAKIETU 

Pokój dwuosobowy standard: 899zł / doba / 2 osoby 

Pokój dwuosobowy superior: 999zł / doba / 2 osoby  

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

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

Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 90zł/doba 
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*Na życzenie gości możliwość rezerwacji łóżeczka turystycznego – 50 zł/doba 

*Rezerwacje min. na 2 doby  

Dopłata do Apartamentu  - 200zł / doba 

 

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 

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