
Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo
tel. 58 572 25 08, 608 002 220

www.palacciekocinko.pl

ZIMA W PAŁACU CIEKOCINKO
Nie wszystkie ośnieżone drogi prowadzą do Ciekocinka… i całe 
szczęście. Dzięki temu pałac z 1910 roku, odrestaurowany z 
niezwykłą starannością i dbałością o detal oraz wyposażony w 
najbardziej komfortowe udogodnienia, prezentuje się dziś 
okazalej niż kiedykolwiek i pod swoją nazwą Pałac Ciekocinko 
Hotel Resort & Wellness, kryje znacznie więcej  niż  najwyższy 
standard 5 gwiazdek. Zimowa oferta skierowana do najbardziej 
wymagających gości gwarantuje wyjątkowe doznania z pobytu 
w miejscu, gdzie największy nacisk kładzie się na celebrację 
sztuki życia. 
Zlokalizowany w przyziemiu bar oraz pałacowa piwniczka, 
kryjąca przeszło 140 gatunków win i szampanów oraz ponad 280 
destylatów z całego świata czekają na wytrawnych smakoszy. 
Jest też humidor i selekcja najlepszych herbat z Covent Garden 
marki Tea Palace. Biblioteka kryjąca 1000 woluminów we 
wszystkich językach nowożytnej Europy, z nastrojowym 
kominkiem pamiętającym panowanie Ludwika XV, almanachy 
niemieckie z XIX wieku opiewające „najnowsze” wynalazki ery 
przemysłowej zaprezentowane na Światowej Wystawie w 
Paryżu 1900 roku. Przepastne kanapy, dyskretna obsługa 
kelnerska, zabytkowy park za oknem, drzewny zapach kominka 
wewnątrz.
W jasnych i przestronnych wnętrzach budynku Powozowni na 
Gości czeka Strefa Wellness Institut Esthederm oraz kameralna 
sala fitness wyposażona w sprzęt marki Technogym – idealne 
warunki, w których dbałość o formę jest czystą przyjemnością.

Aktywna i luksusowa zima – niech nic Was nie zatrzyma!

ZAREZERWUJ TERAZ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ „ZIMA W PAŁACU CIEKOCINKO”

Jeśli są Państwo zainteresowani pobytem innej długości niż wyżej wymienione to prosimy o kontakt z Recepcją Hotelu.

SZCZEGOŁY OFERTY:
Oferta na 3 - 6 noclegów: Cena za wybrany pokój + 30% zniżki na wybrany zabieg kosmetykami Institut Esthederm 

Oferta 7 noclegów i więcej: Cena za wybrany pokój + 1 wybrany zabieg kosmetykami Institut Esthederm Paris do kwoty 
250 zł GRATIS! 

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA: dzieci 0-3 lat: bezpłatnie. Dzieci 4-12 lat: 50 zł za noc. Dzieci 13-18 lat: opłata jak za osobę dorosłą. 
Powyższe ceny nie obejmują kosztu dodatkowego łóżka (tzw. dostawki) w wysokości 150 zł za noc.

Zapraszamy do korzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za opłatą, m.in.: masaże i zabiegi na twarz i ciało w Institut 
Esthederm, jazda konna dla zaawansowanych, opowieści o winach i whisky połączone z degustacjami, romantyczne kolacje                                      
w 1906 Gourmet Restaurant, wycieczka na najpiękniejszą dziką plażę w Polsce, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych                                  
z przewodnikiem.

REZERWACJE: tel. 608 002 220 | email: reservation@palacciekocinko.pl | www.palacciekocinko.pl

Ogólne warunki rezerwacji: Minimalna długość pobytu to 3 noce. Ceny obowiazują dla pobytów od 27 grudnia 2017 r. do 20 marca 2018 r. Cena pokoju 
zawiera śniadanie, VAT, bezprzewodowy dostęp do internetu i parking. Cena pokoju nie zawiera opłaty miejscowej (1,50 PLN za osobę za noc), która 
zostanie doliczona do rachunku końcowego. Dodatkowe łóżka (tzw. dostawki) dostępne są za opłatą  wysokości 150 PLN za noc. Ze względu na 
limitowaną liczbę dodatkowych łóżek prosimy o ich wcześniejszą rezerwację. Hotel oferuje transfer (za opłatą) z i na lotnisko w Gdańsku oraz do innych 
lokalizacji. Aby zagwarantować rezerwację, Hotel wymaga przedpłaty w wysokości 50% wartości rezerwacji, zapłaconej przelewem lub kartą kredytową 
w ciągu 3 dni od daty założenia rezerwacji. W przypadku nie otrzymania przedpłaty w wyżej wymienionym terminie, Hotel zastrzega sobie prawo do 
anulowania rezerwacji. Przedpłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inny okres/rezerwację. Istnieje możliwość dokonania bezkosztowej 
anulacji do 14 dni przed planowaną datą przyjazdu. W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 13 a 7 dni przed planowaną datą przyjazdu,Hotel 
obciąży klienta opłatą w wysokości 50% wartości rezerwacji. W przypadku anulacji na mniej niż 7 dni przed planowaną datą przyjazdu podlegają, Hotel 
obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji.

POBYT NA 7 NOCY:
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Country w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Deluxe 3:
Apartament Deluxe 4:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
1 750 zł 
2 730 zł 
2 450 zł 
2 800 zł 
3 850 zł 
4 550 zł 
5 250 zł 
5 950 zł 
6 650 zł 
7 700 zł

Dwie osoby:
2 100 zł 
3 080 zł 
2 800 zł 
3 150 zł 
4 200 zł 
4 900 zł 
5 600 zł 
6 300 zł 
7 000 zł 
8 050 zł

Trzy osoby:
-

3 780 zł 
- 
-
-
-

6 300 zł 
7 000 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

4 480 zł 
- 
-
-
-
-

7 700 zł 
-
-

POBYT NA 3 NOCE:
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Country w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Deluxe 3:
Apartament Deluxe 4:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 900 zł 

 1 200 zł 
 1 140 zł 
 1 275 zł 
 1 920 zł 
 2 190 zł 
2 430 zł
 3 000 zł 
 3 720 zł 
 4 320 zł 

Dwie osoby:
 1 050 zł 
 1 350 zł 
 1 290 zł 
 1 425 zł 
 2 070 zł 
 2 340 zł 
 2 580 zł
 3 150 zł 
 3 870 zł 
 4 470 zł

Trzy osoby:
-

1 650 zł 
- 
-
-
-

2 880 zł 
3 450 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

1 950 zł 
- 
-
-
-
-

3 750 zł 
-
-
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