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

www.palacciekocinko.pl

HUBERTUS
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

13 października 2018

Komu marzy się radosna i dynamiczna zabawa w roześmianym 
towarzystwie, szerokich plenerach i zawrotnym tempie, nie 
może przegapić Hubertusowej gonitwy za lisem w Pałacu i 
Stadninie Koni Ciekocinko. 

W programie m.in. przejażdżka wierzchem i bryczkami przez 
Kaszubskie Lasy oraz kulinarna uczta na świeżym powietrzu.

Na dźwięk trąbki, na wozy gołąbki, pędem przez Kaszubskie 
łąki, na koń!

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ HUBERTUS 2018

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).

Zapraszamy do korzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za opłatą, m.in.: rowery górskie GT Avalanche, jazda 
konna, opowieści o winach i whisky połączone z degustacjami, romantyczne kolacje w Pałacowej Bibliotece, piknik na najpiękniejszej 
dzikiej plaży w Polsce, Golf Driving Range na terenie hotelu, masaże na ciało, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych z 
przewodnikiem.

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

Ogólne warunki rezerwacji: Minimalna długość pobytu to 1 noc. Pobyt musi obejmować noc 13.10.2018. 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 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.

CENA POKOJU ZA DOBĘ:
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Country w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 300 zł 
 380 zł 
 380 zł 
 425 zł 
 550 zł 
 730 zł 
 850 zł 

 1 050 zł 

Dwie osoby:
 350 zł 
 430 zł 
 430 zł 
 475 zł 
 600 zł 
 780 zł 
 900 zł 

 1 100 zł 

Trzy osoby:
-

530 zł 
- 
-
-
-
-
-

Cztery osoby:
-

630 zł 
- 
-
-
-
-
-

UDZIAŁ W HUBERTUSIE : 
Osoba dorosła i dzieci 13-18 lat: 300 zł. 

Dzieci 4-12 lat: 150 zł.

UDZIAŁ W HUBERTUSIE WIERZCHEM: 
Na własnym koniu - opłata dodatkowa w wysokości 50 zł (zawiera miejsce w Stajni na jedną noc). 

Na koniu wypożyczonym z naszej Stadniny: opłata dodatkowa w wysokości 130 zł.

OFERTA SPECJALNA NA ZAKWATEROWANIE:
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