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BALTICA EQUESTRIAN TOUR 2018  
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

19 sierpnia - 2 września 2018 r.

Baltica Equestrian Tour ponownie zagości na terenie Pałacu 
Ciekocinko Hotel Resort & Wellness. 

Ten butikowy hotel położony bezpośrednio na terenie zawodów, 
zapewnia wyjątkowo komfortowe warunki pobytu, gdyż poza 
najwyższym standardem obiektu, od hotelowego pokoju do 
stajni i aren jeździeckich dzieli Państwa krótki spacer. Dwa 
budynki hotelowe: Pałac i Powozownia oferują różnorodne 
pokoje i apartamenty, umożliwiając pobyt w warunkach 
odpowiadających indywidualnym potrzebom Gości. 

Perfekcyjna obsługa, wielokrotnie nagradzana kuchnia i 
położenie wśród natury – to wszystko sprawia, że Pałac 
Ciekocinko Hotel Resort & Wellness jest najlepszym miejscem na 
pobyt podczas Baltica Equestrian Tour.

ZAREZERWUJ TERAZ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ - BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR 2018

REZERWACJE: tel. 602 482 742 | email: zuzanna.buslowska@palacciekocinko.pl | www.palacciekocinko.pl

Ogólne warunki rezerwacji:
• Cena pokoju zawiera śniadanie, VAT (obecnie 8%), 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.
• Pobyty mogą być rezerwowane jedynie na długość 7 lub 14 nocy, a dzień przyjazdu i wyjazdu to niedziela                             
(tj. 19-26.08.2018, 26.08-02.09.2018).
• Dodatkowe łóżka (tzw. dostawki) dostępne są za opłatą w 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.
• W celu dokonania rezerwacji lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Zuzanną Busłowską pod 
numerem telefonu +48 602-482-742 lub adresem  zuzanna.buslowska@palacciekocinko.pl

Warunki płatności:
• Aby zarezerwować pokój, Hotel będzie wymagał gwarancji kartą kredytową w wysokości 30% wartości rezerwacji; 
• Na 28 dni przed planowaną datą przyjazdu hotel dociąży kartę kredytową do wysokości 50% wartości rezerwacji
• Na 14 dni przed planowaną datą przyjazdu hotel dociąży kartę kredytową do wysokości 100% wartości rezerwacji
• Przedpłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inny okres/rezerwację.

Warunki anulacji:
• Istnieje możliwość dokonania bezkosztowej anulacji do 28 dni przed planowaną datą przyjazdu.
• W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 27 a 14 dni przed planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą 
w wysokości 50% wartości rezerwacji.
• W przypadku anulacji na mniej niż 14 dni przed planowaną datą przyjazdu podlegają, Hotel obciąży klienta opłatą w 
wysokości 100% wartości rezerwacji.

POWOZOWNIA                                    
(rodzaj pokoju): 
Pokój Country w Powozowni:
Apartament 4-os. w Powozowni:

Pobyt 1-tygodniowy 
(cena za noc):

600 zł 
950 zł 

Pobyt 2-tygodniowy 
-10% (cena za noc):

540 zł 
855 zł 

PAŁAC                                            
(rodzaj pokoju): 
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Deluxe 3-os.:
Apartament Deluxe 4-os.:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Pobyt 1-tygodniowy 
(cena za noc):

800 zł 
900 zł

1 000 zł
1 120 zł
1 280 zł
1 440 zł
1 400 zł
1 800 zł 

Pobyt 2-tygodniowy 
-10% (cena za noc):

720 zł 
810 zł
900 zł

1 008 zł
1 152 zł
1 296 zł
1 260 zł
1 620 zł 
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