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Weekend Majowy nad Morzem
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

27 kwietnia - 6 maja 2018 r.

Majowe weekendy na stałe wpisały się już w nasze kalendarze, 
jako wiosenna pauza w całorocznej gonitwie, przedsmak letniego 
urlopu, program szybkiego ładowania wewnętrznej baterii.  
Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, to prawdziwa, 
pięciogwiazdkowa oaza spokoju. Idealne miejsce, dla każdego, 
kto pragnie dla siebie małej lub większej ucieczki od pracy, 
zmęczenia, wielkomiejskiego zgiełku.

Dlatego też z pełnym przekonaniem zapraszamy Was do naszego 
Hotelu, położonego w zabytkowym Pałacu, w stuletnim parku, 
w objęciach dziewiczego lasu, czerpiącego również z bogactwa 
nadmorskiego klimatu, łącząc w sobie najlepsze cechy 
ekskluzywnego kurortu, elitarnego miejsca spotkań kultury, 
sztuki i designu, w niezwykle kojącym otoczeniu przyrody.  

Zapewniamy komfort wypoczynku w miejscu o niezrównanym 
potencjale generowania wrażeń estetycznych, a także liczne 
możliwości aktywnego spędzenia czasu czy oddania się hobby, 
niezależnie, czy Waszą pasją jest jogging, szaleńcza jazda                       
na rowerach górskich, wypoczynek w siodle, trenowanie celności 
uderzeń na Driving Range, czy rejs pełnomorski jachtem 
regatowym. Zrozumiemy też, gdy zechcecie po prostu poleżeć na 
trawie z książką, w rześkim cieniu drzew w przypałacowym 
parku.

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ!
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SZCZEGÓŁY OFERTY WEEKEND MAJOWY 2018

Cena pakietu z wyżywieniem już od 395 zł za osobę za noc!

*   *   *

Pakiet obejmuje (pobyt dla dwóch osób na min. 3 doby):
- noclegi w wybranej kategorii pokoju ze śniadaniem

- obiadokolacje
- parking

- dodatkowe atrakcje: rowery górskie GT Avalanche, pływanie
łódkami wiosłowymi po stawie, boisko i sprzęt do siatkówki, Golf Driving Range na terenie hotelu, wędki

*   *   *

Zapraszamy również do korzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za opłatą:
- zabiegi pielęgnacyjne i masaże w Institut Esthederm

- jazda konna
- zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych z przewodnikiem

- przejażdżka bryczką po malowniczej okolicy
- piknik na najpiękniejszej plaży w Polsce

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

Ogólne warunki rezerwacji: 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. 
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 7 dni 
przed planowaną datą przyjazdu. W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 6 a 4 dni przed planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą 
w wysokości 50% wartości rezerwacji. W przypadku anulacji na mniej niż 3 dni przed planowaną datą przyjazdu podlegają, Hotel obciąży klienta opłatą 
w wysokości 100% wartości rezerwacji.
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