
 

 

 

 

Zapraszamy na weekend odnowy biologicznej w Spa w Hotelu Skansen. Przygotowaliśmy pakiet 

pełen atrakcyjnych zabiegów. Peeling całego ciała, który pozostawia skórę świeżą i gładką.  

Następnie regenerująca kąpiel w piwie, która działa na skórę również ujędrniająco. 

 

 

 

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 

 Pobyt w komfortowych pokojach 

 Nielimitowany dostęp do strefy Wellness  

(basen, sauna, jacuzzi) 

 Regionalne śniadania 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Animacje familijne  

Warsztaty plastyczne, gry planszowe 

Łamigłówki, rebusy, kalambury,  

Kino familijne z prażoną kukurydzą 

 Zniżka na bilet do Muzeum Wsi Mazowieckiej – Skansenu  

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

 Animacje na świeżym powietrzu 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4 (najnowsze gry) 

 Fantastyczne promocje na zabiegi w SPA * 

 

Kąpiel w piwie – ujędrniające działanie chmielu na skórę.    200 zł / 60 min 

Peeling całego ciała – który pozostawia skórę świeżą i gładką.    140 zł / 30 min  

Nowa skóra – ekspresowy zabieg regenerujący na skórę.    150 zł / 30 min 

Peeling kawitacyjny + ampułka + maska kremowa – do którego wykorzystywane  

są fale ultradźwiękowe. Zabieg regeneruje i oczyszcza skórę.    160 zł / 30 min  

 

POZA PAKIETEM 

 

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

 Specjalna oferta spa Harmonia 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz atrakcje w nim zawarte  

https://mwmskansen.pl/niedziela-w-skansenie/ 

 

https://mwmskansen.pl/niedziela-w-skansenie/


KOSZT PAKIETU 

Pokój dwuosobowy standard: 799 zł / doba / 2 osoby    

Pokój dwuosobowy superior: 899 zł / doba / 2 osoby     

 

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

Dziecko 4-9 lat (dostawka) – 90 zł/doba 

Dziecko 9-18 lat (dostawka) – 120 zł/doba 

  

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

 

 Parking płatny: 

 20,00 zł / samochód osobowy 

 50,00 zł / autokar 

 

Zameldowanie gości – godz. 15.00 

Zwolnienie pokoi hotelowych – godz.11.00 

 

Realizacja pakietu „WEEKEND ODNOWY BIOLOGICZNEJ w SPA” 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 


