Dziękujemy za wybór Hotelu Skansen Conference & SPA na weekendowy pobyt!
Dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony u nas był dla Państwa wspaniałym
przeżyciem, pełnym relaksu oraz przyjemności. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas
pakiet pobytowy oraz atrakcje w nim zawarte spełnią Państwa oczekiwania.

Piątek 9.03.2018
15.00
Zameldowanie Gości

16.00- 18.00
Kino familijne. Sala Srebrna.

18.00- 20.00
Obiadokolacja. Restauracja Trzy Żywioły.

Sobota 10.03.2018
7.00- 10.00
Śniadanie. Restauracja Regionalna.

10.00- 11.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci powyżej 3 lat. Pracownia Plastyczna.

12.00- 13.00
Animacje dla dzieci powyżej 3 lat- zabawy ruchowe. Pracownia Plastyczna.

13.30- 14.30
Animacje dla dzieci- czytanie baśni i bajek. Pracownia Plastyczna.

14.00- 15.00
Komputerowe badanie skóry i konsultacje kosmetyczne w SPA.
Konsultacje będą prowadzone przez naszych wykwalifikowanych pracowników SPA.
Sprawdzą jaki masz rodzaj skóry, doradzą jaką pielęgnację stosować i jak walczyć z oznakami starzenia.

15.00- 16.00
Bufet zdrowych przekąsek. Foyer przed Restauracją Trzy Żywioły.

15.00- 17.00
Degustacja win. Patio nad Recepcją.
Dowiedz się jak degustować wino i jak odróżniać smaki.
Degustację poprowadzi specjalista z Faktorii Win.

13.00- 17.00
Warsztaty makijażu i urody z firmą AVON. Foyer przy Sali Widowiskowej.
- pokazy makijażu
-wykonywanie makijażu
- parafina na dłonie
Zapraszamy na warsztaty makijażu prowadzone przez makijażystki firmy AVON. Zaprezentują jak wykonać
makijaż, zrobią Ci parafinę na dłonie oraz wykonają makijaż , abyś olśniewała podczas wieczornej zabawy
tanecznej w Folkbarze!
Celebrujemy kobiecość!

18.00- 20.00
Kolacja z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Restauracja Trzy Żywioły.
Damsko- męska kolacja ze specjalnie ułożonym menu dla Niej i dla Niego zaserwowana z lampką białego lub
czerwonego wina.

20.00- 2.00
Dancing z DJ- em. Folkbar.
Serwujemy specjalne kobiece i męskie drinki!
Masz ochotę potańczyć, zagrać w bilard lub kręgle? Zapraszamy do Folkbaru!

Niedziela 11.03.2018
7.00- 10.00
Śniadanie. Restauracja Regionalna.

11.00
Wymeldowanie Gości

Podczas całego pobytu wszystkie masaże w SPA objęte są rabatem 15%.
Na zabiegi obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu.

Nieustannie chcemy ulepszać się dla Was!
Będziemy niezmiernie wdzięczni jeżeli zachcecie Państwo podzielić się z nami swoją opinią
na temat pobytu w Hotelu Skansen Conference & SPA.
Ankieta znajduje się w Państwa pokoju, prosimy o wypełnienie oraz pozostawienie w
Recepcji Hotelu podczas wymeldowania.

Dziękujemy!

