
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na wakacje do Hotelu Skansen. Nasze położenie obok Muzeum Wsi 

Mazowieckiej – Skansenu pozwala cofnąć się w czasie do starej polskiej wsi. Otoczenie 

lasu, pól i łąk sprzyja do beztroskiego wypoczynku na łonie natury.  

 

 

 



 

PAKIET OBEJMUJE 

 Pobyt w komfortowych pokojach  

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

 Regionalne śniadania 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Multi atrakcje dla najmłodszych 

 

Mini disco  

Pidżama party 

Kino familijne 

Zajęcia sportowe : 

Zawody sportowe, sztafeta, tor przeszkód, siatkówka  

piłka nożna, koszykówka, przeciąganie liny, zabawy z  

chustą animacyjną, zawady w puszczaniu latawców  

Zajęcia plastyczne : 

Warsztaty plastyczne plenerowe na foli między drzewami  

Warsztaty plastyczne plenerowe na sztalugach na polanie  

Warsztaty rękodzieła, szkicowanie, modelowanie, piksel art 

Zajęcia terenowe : 

Gra terenowa „Mały Detektyw”, gra terenowa „Wyspa skarbów”, 

gra terenowa „Mały botanik”, podchody po przestrzeni hotelowej  

i na świeżym powietrzu, gra terenowa „Wehikuł czasu”. 

Gry planszowe, łamigłówki, rebusy, kalambury  

Piknikowanie na kocach, nocowanie na polanie   

 

 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 

 Oferta specjalna w SPA Harmonia 

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 

KOSZT PAKIETU 

 

Od poniedziałku do czwartku   

Pokój dwuosobowy standard: 799 zł / doba / 2 osoby     

Pokój dwuosobowy superior: 899zł / doba / 2 osoby      

 

Od piątku do niedzieli  

Pokój dwuosobowy standard: 899 zł / doba / 2 osoby     

Pokój dwuosobowy superior: 999zł / 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 

 

 



 

Realizacja Pakietu „Wakacje” 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” 

 

 

  

 


