
Dieta opracowana po przeprowadzeniu szerokiej diagnostyki przez dietetyk Karolinę 
Gorzkiewicz. Obejmująca indywidualne menu, wybór zajęć rekreacyjno-sportowych                                          
i dopasowane zabiegi na ciało w naszym Instytucie Esthederm. A wszystko to z udziałem                       
Chef D' Cuisine - Pawła Dołżonka, zdobywcy Żółtych czapek Gault&Millau.

„Kto powiedział, że dieta nie może być przyprawiona smakiem, elegancją i fantazją?”

Spacery, jogging, zbieranie bursztynów na Bałtyckiej plaży, a może rekreacyjne jazdy konne                      
w naszej krytej ujeżdżalni? Joga, stretching, wyciszenie? Ty decydujesz na co masz ochotę. 

Cena tygodniowego pobytu w Pałacu Ciekocinko***** Hotel Resort & Wellness w pokoju 
dwuosobowym wynosi: 2625 PLN brutto za tydzień / cena za osobę w pokoju jednoosobowym 
wynosi: 2999 PLN brutto za tydzień 

Do skorzystania z oferty zapraszamy w następujących terminach:

Dieta OdNova
   skrojona na Twoją miarę...

styczeń:
20 – 26.01.2019

27.01 – 02.02.2019

luty:
17 - 23.02.2019 

24.02 – 02.03.2019

marzec:
17 - 23.03.2019 

24.03 – 30.03.2019



O NAS

MAJĄTEK CIEKOCINKO

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness to 5-gwiazdkowy 
butikowy hotel położony niedaleko plaż Morza Bałtyckiego. 
Majątek rozbudowany w 1910 r. zachwyca dzisiaj swoją 
architekturą i niezwykłym ponad stuletnim parkiem. 
Historyczne wnętrza podporządkowane komfortowi i 
wyposażone we współczesne udogodnienia, charaktersytyczna 
dla butikowego hotelu dbałość o detal oraz nienaganna jakość 
serwisu przekładają się na pełne satysfakcji wrażenia z pobytu 
w wyjątkowym miejscu. Na tych, którzy kochają jazdę konną 
czeka najpiękniejsza historyczna stajnia w Polsce z krytą 
ujeżdżalnią i profesjonalną infrastrukturą sportową. Dwa razy 
do roku odbywają się tutaj zawody jeździeckie - Baltica 
Equestrian Tour,  z udziałem najwybitniejszych jeźdźców z 
całego Świata.

CHEF D'CUISINE - PAWEŁ DOŁŻONEK

Paweł Dołżonek, Szef Kuchni Pałacu Ciekocinko swoje 
doświadczenie zdobywał przez 14 lat w renomowanych, 
wyróżnionych gwiazdkami Michelin restauracjach w Londynie 
i Tokio takich jak Hibiscus, Le Caprice, Haberdasher’s Hall czy 
Narisawa. 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 zdobywając 
po dwie żółte czapki. Paweł Dołżonek został również 
uhonorowany tytułem Szefa Jutra Północnej Polski 2015.  Jest 
członkiem stowarzyszenia JRE – Jeunes Restaurateurs. Jego 
sposób parowania win z posiłkami został zauważony przez 
prestiżowy amerykański magazyn Wine Spectator.

DIETETYK - KAROLINA GORZKIEWICZ

Jest dyplomowanym specjalistą ds. żywienia i technologii 
żywności. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w dziedzinie 
dietetyki. Połączenie tych dwóch specjalności pozwala jej lepiej 
zrozumieć potrzeby żywieniowe pacjentów. Pracując wiele lat 
w jednostkach medycznych zyskała ogromne doświadczenie i 
wiedzę w zakresie dietoterapii. Opracowane przez nią 
programy dietetyczne przynoszą nie tylko szybkie efekty w 
postaci utraty zbędnych kilogramów ale również wpływają na 
zmianę naszych codziennych nawyków żywieniowych. 

Dieta opracowana po przeprowadzeniu szerokiej diagnostyki przez dietetyk Karolinę 
Gorzkiewicz. Obejmująca indywidualne menu, wybór zajęć rekreacyjno-sportowych                                          
i dopasowane zabiegi na ciało w naszym Instytucie Esthederm. A wszystko to z udziałem                       
Chef D' Cuisine - Pawła Dołżonka, zdobywcy Żółtych czapek Gault&Millau.

„Kto powiedział, że dieta nie może być przyprawiona smakiem, elegancją i fantazją?”

Spacery, jogging, zbieranie bursztynów na Bałtyckiej plaży, a może rekreacyjne jazdy konne                      
w naszej krytej ujeżdżalni? Joga, stretching, wyciszenie? Ty decydujesz na co masz ochotę. 

Cena tygodniowego pobytu w Pałacu Ciekocinko***** Hotel Resort & Wellness w pokoju 
dwuosobowym wynosi: 2625 PLN brutto za tydzień / cena za osobę w pokoju jednoosobowym 
wynosi: 2999 PLN brutto za tydzień 

Do skorzystania z oferty zapraszamy w następujących terminach:



SZCZEGÓŁY PAKIETU DIETA ODNOVA

6 noclegów w pokoju Superior w Pałacu                                               
lub Standardowym w Powozowni

Opracowana indywidualnie dieta po konsultacji,                           
analizie składu i pomiarze ciała                                                          

przez dietetyka Karolinę Gorzkiewicz
4 posiłki dziennie przygotowane                                                         

przez Chef D’Cuisine - Pawła Dołżonka 
Zajęcia z profilaktyki, leczenia żywieniem,                              

zdrowego odżywiania i stylu życia
Warsztaty kulinarne: „Dieta OdNova” w pałacowej kuchni

Kompleksowa opieka trenerów personalnych                                     
i specjalisty do spraw żywienia

Zajęcia ruchowe na sali, w parku i nad morzem:                            
joga, wzmocnienie ciała, stretching,                                                  

ćwiczenia na kręgosłup, nordic walking, jogging
4 lekcje jazdy konnej rekreacyjnej z instruktorem                         

w krytej ujeżdżalni
Warsztaty pielęgnacji z kosmetologiem Institut Esthederm

Konsultacja i zabiegi w Institut Esthederm:
Zabieg pielęgnacyjny na twarz - OSMOCLEAN

Zabieg pielęgnacyjny na ciało - BODY ESSENTIAL
10% rabatu na pozostałe zabiegi z oferty Institut Esthederm

Pobyt w pokoju dwuosobowym: 2625 zł brutto tydz. / os
Pobyt w pokoju jednoosobowym: 2999 zł brutto tydz. / os 

*   *   *

Pobyt w ramach pakietu rozpoczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę o 
godz. 14:00. Hotel zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na 7 dni 

przed planowaną datą przyjazdu, jeżeli nie zbierze się minimalna wymagana 
ilość uczestników.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY OFERTY: 
tel. 608 002 220 | email: hotel@palacciekocinko.pl

www.palacciekocinko.pl

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness
Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo, woj. pomorskie



NIEDZIELA
od godz. 14:00 - zameldowanie

15:00 - 19:00 - indywidualna konsulatacja dietetyczna, początkowe pomiary, analiza składu ciała
19:00 - kolacja

PONIEDZIAŁEK
07:00 - 08:00 - joga
08:00 - śniadanie

09:00 - 11:00 - Talasoterapia - nordic walking na plaży
11:30 - II śniadanie

12:30 - 14:30 - zajęcia indywidualne: zabiegi wellness w Institut Esthederm, jazda konna rekreacyjna z trenerem w krytej ujeżdżalni
15:00 - obiad

16:00 - 18:00 - warsztat zdrowego odżywiania i stylu życia z dietetykiem Karoliną Gorzkiewicz
18:00 - 19:00 - Zajęcia ruchowe na sali z trenerem personalnym: stretching, zdrowy kręgosłup, trening obwodowy

19:00 - kolacja

WTOREK
07:00 - 08:00 - joga
08:00 - śniadanie

09:00 - 11:00 - poranny zastrzyk energii: jogging w Pałacowym parku
11:30 - II śniadanie

12:30 - 14:30 - zajęcia indywidualne: zabiegi wellness w Institut Esthederm, jazda konna rekreacyjna z trenerem w krytej ujeżdżalni
15:00 - obiad

16:00 - 18:00 - warsztat kulinarny z Chef D’Cuisine „Deta OdNova cz. I”
18:00 - 19:00 - Zajęcia ruchowe na sali z trenerem personalnym: zumba

19:00 - kolacja

ŚRODA
07:00 - 08:00 - joga
08:00 - śniadanie

09:00 - 11:00 - Talasoterapia - jogging na plaży
11:30 - II śniadanie

12:30 - 14:30 - zajęcia indywidualne: zabiegi wellness w Institut Esthederm, jazda konna rekreacyjna z trenerem w krytej ujeżdżalni
15:00 - obiad

16:00 - 18:00 - warsztat kulinarny z Chef D’Cuisine „Deta OdNova cz. II”
18:00 - 19:00 - Zajęcia ruchowe na sali z trenerem personalnym: stretching, zdrowy kręgosłup, trening obwodowy

19:00 - kolacja

CZWARTEK
07:00 - 08:00 - joga
08:00 - śniadanie

09:00 - 11:00 - Dendroterapia w stuletnim pałacowym parku
11:30 - II śniadanie

12:30 - 14:30 - zajęcia indywidualne: zabiegi wellness w Institut Esthederm, jazda konna rekreacyjna z trenerem w krytej ujeżdżalni
15:00 - obiad

16:00 - 18:00 - Wykład dietetyk Karoliny Gorzkiewicz „Co dalej?”
18:00 - 19:00 - Zajęcia ruchowe na sali z trenerem personalnym: zumba

19:00 - kolacja

PIĄTEK
07:00 - 08:00 - joga
08:00 - śniadanie

09:00 - 11:00 - poranny zastrzyk energii: stretching na plaży
11:30 - II śniadanie

12:30 - 14:30 - zajęcia indywidualne: zabiegi wellness w Institut Esthederm, jazda konna rekreacyjna z trenerem w krytej ujeżdżalni
15:00 - obiad

16:00 - 18:00 - Warsztaty pielęgnacji z kosmetologiem Institut Esthederm
18:00 - 19:00 - Zajęcia ruchowe na sali z trenerem personalnym: stretching, zdrowy kręgosłup, trening obwodowy

19:00 - kolacja

SOBOTA
08:00 - 09:00 - śniadanie

09:00 - 11:00 - indywidualna konsulatacja dietetyczna, końcowe pomiary, analiza składu ciała, podsumowanie pobytu
11:00 - II śniadanie

do 14:00 - wymeldowanie

PRZYKŁADOWA AGENDA PAKIETU „Dieta OdNova”


