
 

 

 

  

 

Przedłużenie kolejnej doby do 8 marca 50 % taniej 

  

Pakiet „Dzień Kobiet” w Hotelu Skansen zapowiada się znakomicie. Na każdą z Was będzie czekał 

przygotowany upominek. Zapraszamy na weekend pełen atrakcji i animacji. Weź ze sobą 

przyjaciółki, zrelaksuj się i spędź Dzień Kobiet w Hotelu Skansen.  

 

 



PAKIET OBEJMUJE 

 

 Pobyt w komfortowych pokojach 

 Regionalne śniadanie 

 Różnorodne obiadokolacje 

 Upominek dla kobiet i mężczyzn  

 Nawilżający zabieg na dłonie  

 Zdrowy poczęstunek  

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

 Warsztaty kosmetyczne, pokaz makijaży 

 Warsztaty modowe, pokaz ubrań  

 Multi atrakcje dla najmłodszych 

Kino familijne z prażoną kukurydzą  

Warsztaty plastyczne  

Łamigłówki rebusy kalambury  

Gry planszowe  

Animacje na świeżym powietrzu  

 Nielimitowany dostęp do Klubu Malucha 

 Nielimitowany dostęp do Placu Zabaw 

 Dostęp do konsoli PlayStation 4 (najnowsze gry) 

 

Oferta specjalna w SPA Harmonia 

 

Witaminowa eksplozja – zabieg na twarz z 290 zł na 220 zł  

Manicure i pedicure hybrydowy z 280 zł na 200 zł  

Regenerująco -  odżywczy rytuał na ciało z 290 zł na 220 zł 

Termogenique – zabieg kształtujący sylwetkę z 280 zł  na 200 zł  

 

 



POZA PAKIETEM 

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

 Spacer po Muzeum Wsi Mazowieckiej 

 

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 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 „Dzień Kobiet” 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” 


