
 

 

 

 

Zapraszamy na Halloween do Hotelu Skansen Conference & Spa. Upiornie śmieszne 

kino, bal Cukierek albo psikus to tylko przedsmak atrakcji, które na Was czekają. 

 

 

 

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach 

 Nielimitowany dostęp do strefy Wellness 

(basen, sauna, jacuzzi) 

 Regionalne śniadania 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Bufet przerażających słodkości 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek  

 

Pakiet multi atrakcji w dniach 28.10 – 01.11.2022 r.  

 

 Upiornie śmieszne kino Familijne z popcornem  

 Kreatywne warsztaty plastyczne dla wszystkich 

„Przygotowanie stroju lub maski na Halloween”  

 Bal dla dzieci „Cukierek albo psikus”  

 Halloween Party dla dorosłych w Folk Barze  

 Kreatywne warszataty rzeźbienia w dyni 

 

 Łamigłówki, rebusy, kalambury, gry planszowe,  

Podchody po przestrzeni hotelowej, wyspa skarbów 

 

 Zniżka na bilet do Muzeum Wsi Mazowieckiej  

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4  

 

POZA PAKIETEM 

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

 Specjalna oferta spa Harmonia 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej  



KOSZT PAKIETU 

 

Pokój dwuosobowy standard: 699 zł / doba / 2 osoby     

 

 Druga doba 15 % taniej – 594 zł /doba /2 osoby 

 Trzecia doba 20% taniej – 559 zł /doba /2 osoby 

 

Pokój dwuosobowy superior: 799zł / doba / 2 osoby      

 

 Druga doba 15 % taniej – 679 zł /doba /2 osoby 

 Trzecia doba 20% taniej – 639 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 możliwość́ 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 

 

 

„Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 

w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego” 

 

 

 


