
ANDRZEJKI  

CENY OD 889ZŁ/ doba/2osoby 

Pakiet Andrzejki w Hotelu Skansen 

Pakiet obowiązuje w terminie 26.11.2021-30.11.2021 

 

Andrzejkowy pobyt pełen wróżb i magii czeka na Państwa w Hotelu Skansen 
Conference & Spa. 

Spędź ten czas z nami i skorzystaj z wyjątkowych propozycji. Dla Wszystkich 
magiczne wróżby i zabawy, dla najmłodszych balik z przebraniem  i zabawami pod 
czujnym okiem Animatorek. 

Już dziś dokonujcie rezerwacji. 

Do zobaczenia na miejscu!!! 

 

Pakiet obejmuje: 

•         Pobyt w komfortowych pokojach z dostępem do nieograniczonego Internetu 
światłowodowego   

•         Regionalne śniadanie  

•         Różnorodne obiadokolacje 

• Andrzejkowe Party – DJ w Folk Barze  

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

•         Wieczór wróżb i magii dla Dzieci i Dorosłych 

•         Balik dla Dzieci z przebraniem w dniu 27.11.2021. 

•         Welcome drink (niespodzianka dla Dorosłych) 

•         Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

•         Dostęp do konsoli PlayStation 4  

• Okolicznościowa aranżacja Hotelu  

POZA PAKIETEM 

•         Wstęp do Muzeum Wsi Mazowieckiej - Skansenu 

•         Kręgle, bilard, cymbergaj, piłkarzyki, dart* 

•         Wypożyczalnia rowerów dla Dzieci i Dorosłych 

•         Zabiegi odnowy biologicznej w SPA Harmonia* 

 

* 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: 889 zł  / doba / 2 osoby   

Pokój dwuosobowy superior: 949 zł /  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) – 150zł/doba 

  

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

  

HOTEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAWARTOŚCI PAKIETU W 
ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO COVID-19  

  

Parking – 20zł / doba / samochód osobowy 

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 „Andrzejki 2021” 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 Cywilny 
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