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

www.palacciekocinko.pl

PAKIET NATURA LUKSUSU
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

Tam gdzie kręta droga, wiodąca przez kaszubskie lasy i wioski 
kończy się przed wykutą w metalu bramą, ozdobioną 
proporcami z liściem dębu i sylwetkami koni, tam zaczyna się 
jedna z piękniejszych przygód w życiu tego, kto bramę tę 
przekroczy. Po tej stronie raju, dębowa aleja poprowadzi Was 
przez morze zieleni, aż po wysypany jasnymi otoczakami 
podjazd Hotelu, gdzie od tej chwili możecie zdać się na 
wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju serwis Pałacu Ciekocinko 
Hotel Resort & Wellness.

Tu wszystko jest na wysokim C. Począwszy od standardu 
obiektu, poprzez jakość obsługi, błysk sreber i brzęk porcelany w 
pałacowej restauracji, radosne pyk!, kolejnych 
odkorkowywanych butelek, szelest gęsto tkanych zasłon, 
promienie słońca ślizgające się po secesyjnych tapetach, 
barwionych tak jak 100 lat temu w manufakturze Bradbury & 
Bradbury w Kalifornijskim San Francisco.

Przyjedź. Zobacz. Zostaniesz.



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ PAKIET NATURA LUKSUSU

PAKIET ZAWIERA:
2 noclegi w wybranej kategorii pokoju

Wyśmienite śniadania w Pałacowej restauracji

Butelkę G.H. Mumm Champagne na powitanie

7-daniową kolaję degustacyjną w 1906 Gourmet Restaurant przygotowaną przez Szefa Kuchni Pawła Dołżonka z napojami 
bezalkoholowymi oraz selekcją wina

Degustację whisky lub Champagne w Pałacowej Bibliotece

Parking

Bezprzewodowy dostęp do Internetu

Przedłużoną dobę hotelową w dniu wyjazdu do godz. 14:00

Zabiegi w Institut Esthederm:

Konsultację kosmetologiczną

Zabieg pielęgnacyny na twarz INTENSIVE HYALURONIC lub INTENSIVE SPIRULINE połączony z profesjonalnym                 
oczyszczeniem skóry twarzy OSMOCLEAN

Zabieg na ciało - BODY RESOURCE

10% rabatu na pozostałe zabiegi z oferty Institut Esthederm

Zapraszamy również do skorzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za dodatkową opłatą m.in.: 
-  jazda konna rekreacyjna lub trening sportowy
-  rowery górskie GT Avalanche
-  piknik na najpiękniejszej dzikiej plaży w Polsce
-  Driving Range, sprzet wędkarski.

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

Oferta jest ważna w dniach 4 kwietnia - 12 maja 2018 r.Minimalna długość pobytu to 2 noce. Cena pokoju zawiera śniadanie, VAT, bezprzewodowy 
dostęp do internetu i parking oraz atrakcje wymienione w powyższym programie pobytu. 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 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.

POBYT NA DWIE 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:
1 942 zł 
2 149 zł 
2 140 zł 
2 320 zł 
2 680 zł 
2 950 zł 
3 310 zł 
3 670 zł 
4 030 zł 
4 390 zł

Dwie osoby:
3 083 zł 
3 335 zł 
3 281 zł 
3 461 zł 
3 821 zł 
4 091 zł 
4 451 zł 
4 811 zł 
5 175 zł 
5 531 zł

Trzy osoby:
-

4 713 zł 
- 
-
-
-

5 953 zł 
6 353 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

5 964 zł 
- 
-
-
-
-

7 604 zł 
-
-



1906 GOURMET RESTAURANT
Znajduje się w hotelu na poziomie recepcji, chociaż każdy trafi tu z zamkniętymi oczami. Idąc tropem zapachu, pewniej niż za 
wskazaniem magnetycznej igły, dobijamy do celu, gdzie zamiast wiatru od morza, omiata nas łagodny powiew prozy Fitzgeralda…

Nieskazitelna biel porcelany, błysk polerowanych sreber, soczysta świeżość ciętych kwiatów, kaskady ciężkich, gęsto drapowanych 
zasłon, spływających od wysokich okien ku dębowym parkietom, obsługa kelnerska przepływająca płynnie między stolikami w swoim 
perfekcyjnie zgranym kontredansie, na tle secesyjnie zdobionych tapet, zabytkowych mebli, pod szlachetną patyną żyrandoli, 
pozostających ostentacyjnie w kontrze do lśniących automobili na podjeździe… Tyle wokół stołów, podczas gdy na nich, zamiast prozy, 
czysta poezja i autorski popis Szefa Kuchni Pawła Dołżonka, który próbując, poszukując i łącząc na nowo składniki, smaki i przyprawy, 
dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i kulinarnej intuicji, zawsze trafia do celu. Zabierze Was naprawdę daleko, czerpiąc z tego co 
lokalne, z bogactwa pobliskich lasów, wzburzonych bałtyckich wód, czy upraw z przypałacowego, ekologicznego ogrodu.

*   *   *

SZEF KUCHNI - PAWEŁ DOŁŻONEK

Paweł Dołżonek to młody, pełen energii Szef Kuchni, który doświadczenie zdobywał w renomowanych, wyróżnionych gwiazdkami 
Michelin restauracjach w Londynie oraz w Tokio. Przez 5 lat, jako Head Chef, dbał również o wysublimowane gusta członków elitarnego 
klubu Haberdasher’s Hall w Londynie. Dzięki jego oryginalnej, bazującej na świeżych, sezonowych produktach oraz pełnej innowacji 
kuchni, obie restauracje w Pałacu Ciekocinko, 1906 Gourmet Restaurant i Luneta & Lorneta Bistro Club, trafiły na łamy prestiżowego 
Żółtego Przewodnika kulinarnego Gault & Millau. Pierwsze wyróżnienia zostały przyznane zaledwie 6 miesięcy po otwarciu hotelu i od 
tego czasu, każdego roku hotelowe restauracje utrzymują swoją wysoką pozycję. Paweł został również uhonorowany przez Gault & 
Millau tytułem Szefa Jutra Północnej Polski 2015. Jako członek stowarzyszenia JRE – Jeunes Restaurateurs, Paweł często gości na łamach 
kulinarnego magazynu Passion, z kolei prestiżowy amerykański magazyn Wine Spectator uznał pałacową kartę win i sposób parowania 
ich z posiłkiem za warte wyróżnienia.

*   *   *

Przykładowe Menu Degustacyjne:

Seler
Pieczony w Soli, Emulsja z Masła, Trufla

* * *
Kalafior

Confit Żółtko, ,,Cous Cous”, Emilgrana
* * *

Pstrąg
 Mi Cuit, Burak, Chrzan

* * *
Turbot Bałtycki

 Dynia, Szałwia, Beurre Noisette
* * *

Mleczne Prosie
Confit Boczek, Kapusta, Jacqueline 

* * *
Dzika  Kaczka

Pierś, Topinambur, Borówka Brusznica
* * *

 Złota Reneta
  Karmel, Popcorn, Dzika Mięta



ZABIEGI W INSTITUT ESTHEDERM

Biologia i natura procesów zachodzących w naszej skórze była inspiracją do stworzenia marki Institut Esthederm przez jej założyciela 
Jean-Noël Thorel’a – farmaceutę, biologa oraz specjalistę w dziedzinie biologii komórkowej.

Doskonała znajomość fizjologii skóry oraz wiedza o funkcjonowaniu komórek i procesach w niej zachodzących, w tym procesach 
starzenia się, sprawiają, że produkty i techniki zabiegowe Institut Esthederm wpływają na biologiczne funkcjonowanie skóry.
Oddziaływanie na zmysły zapewniają delikatne i lekkie konsystencje oraz subtelne zapachy każdego produktu Institut Esthederm. 
Lifting, drenaż oraz opracowane unikalne techniki masażu – inspirowane fizjoterapią, osteopatią, terapią holistyczną i medycyną 
estetyczną – stały się symbolem doskonałości w świecie kosmetyki profesjonalnej.

Esencją wszystkich produktów i zabiegów Institut Esthederm jest innowacyjna, opatentowana formuła CELLULAR WATER – woda 
komórkowa, gwarantująca lepszą penetrację składników aktywnych w głąb skóry. Swoim składem odzwierciedla wodę, naturalnie 
występującą w naszej skórze. Biologicznie spowalnia procesy starzenia się i dostarcza energii komórkom skóry, aktywując ich działanie.

Poddaj się rytuałom pielęgnacyjnym Institut Esthederm, w pełni delektuj się tym miejscem.

*   *   *
ZABIEGI NA TWARZ:

OSMOCLEAN (30 minut)

Unikalna metoda głębokiego oczyszczenia skóry. Istotny etap każdego zabiegu Institut Esthederm, ułatwiający szybszą penetrację 
składników aktywnych dowolnej pielęgnacji. Oczyszczający i odświeżający skórę zabieg dzięki opatentowanej formule Skin Balance 
System stymuluje naturalne mechanizmy obronne skóry i aktywuje florę saprofityczną. Zapewnia selektywne, głębokie oczyszczanie i 
delikatne złuszczanie skóry przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania warstwy hydrolipidowej. Skóra staje się 
widocznie wygładzona, dotleniona i gotowa na dalszą pielęgnację.

INTENSIVE HYALURONIC (60 minut)

Zabieg skomponowany dla skóry mocno odwodnionej, ściągniętej, podrażnionej, z widocznymi liniami i zmarszczkami skóry twarzy. 
Poprawia elastyczność oraz działa na zatrzymanie procesu starzenia się skóry. Intensive Hyaluronic to połączenie trzech form kwasu 
hialuronowego, dzięki czemu wiąże wodę w skórze, chroni przed wysuszeniem, doraźnie przywraca skórze równowagę, pozostawiając 
ją gładką, delikatną i optymalnie nawilżoną.

INTENSIVE SPIRULINE (60 minut)

Zabieg do każdego rodzaju skóry w każdym wieku, stworzony z myślą o zmęczonej cerze. Kompleksowa rewitalizacja pozbawionej 
blasku i jędrności skóry, z widocznymi zmarszczkami. Wysokie stężenia INTENSIVE SPIRULINE intensywnie regeneruje, kondycjonując 
skórę jak podczas zabiegu mezoterapii. Skóra odzyskuje napięcie, witalność i komfort. Intensywnie odżywiona i wzmocniona staje się 
bardziej odporna na czynniki środowiska zewnętrznego jak zmiany pór roku, temperatury, smog jak i wewnętrzne czynniki 
destabilizujące jak dieta, stres, zmiany hormonalne.

*   *   *
ZABIEGI NA CIAŁO:

BODY RESOURCE (60 minut)

Zabieg przywracający harmonię ciała, energię, dogłębnie relaksujący. Precyzyjna technika z wykorzystaniem głębokich, płynnych 
ucisków punktowych dla uzyskania uczucia dobrego samopoczucia. Zabieg pozostawia skórę dogłębnie nawilżoną, delikatną, 
wygładzoną i zrelaksowaną. Dla tych, którzy borykają się ze skórą suchą, ściągniętą, pozbawioną blasku i witalności.
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