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

MAJÓWKA NAD MORZEM  
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

Wszyscy kochamy majowe weekendy, wiosenną pauzę w 
całorocznej gonitwie, przedsmak letniego urlopu. 

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.

Niezależnie, czy Waszą pasją jest jogging, szaleńcza jazda na 
rowerach górskich, wypoczynek w siodle czy trenowanie 
celności uderzeń na Driving Range, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zrozumiemy też, gdy zechcecie po prostu poleżeć na trawie                     
z książką, w cieniu drzew w pałacowym parku.

ZAREZERWUJ TERAZ!



MAJĄTEK CIEKOCINKO...

KOLACJA
CHEF’S COLLECTIVE

KOCHA... kiedy Wielka Czwórka Chef’s 
Collective przygotowuje specjalną 
kolację w 1906 Gourmet Restaurant. 
Rafał Koziorzemski, Rafał Wałęsa, Paweł 
Dołżonek i Jacek Koprawki zabiorą nas 
w niezwykłą kulinarną podróż pełną 

wiosennych smaków

WARSZTATY 
MINDFULLNESS

LUBI... w ciszy i spokoju rozpocząć 
majowy poranek z dyplomowanym 
instruktorem jogi. W cieniu stuletnich 
drzew odnajdziemy harmonię duszy, 

umysłu i ciała

WIOSNA 
W INSTITUT ESTHEDERM

SZANUJE... i dba o swoje ciało.                           
W Institut Esthederm znajdziemy się                 
w świecie kosmetyki profesjonalnej, 
gdzie esencją wszystkich zabiegów jest 
opatentowana  formuła Cellular Water 

DOBRZE 
ZACZYNAMY TYDZIEŃ!

NIE CHCE... przestać czuć się młodym              
i aktywnym fizycznie. Kryta ujeżdżalnia, 
driving range, boisko do siatkówki, 
rowery, nordic walking, siłownia. 

Zabraknie nam czasu na wszystko!

DEGUSTACJA WIN
W PAŁACOWEJ PIWNICZCE

NIE DBA... o to co kto sobie pomyśli                 
i cieszy się życiem. W pałacowej 
piwniczce odnajdziemy niejednego 
Dżinna zakorkowanego w starej butelce,                         
a specjalny wieczór dla koneserów win 

będzie niezapomnianym przeżyciem

WIELKA 
URODZINOWA BIESIADA

ŻARTUJE... do rana przy ognisku,                        
na polanie wśród drzew. Domowa 
szynka dojrzewająca w spiżarni, chłodne 
regionalne piwo, pikle i chleb pieczony                  
o świcie. Będziemy śpiewać do brzasku 

przy dźwiękach gitary

CINEMA PARADISO
KINO POD GWIAZDAMI

W MYŚLI... ma wszystkie wspaniałe 
filmy, które pamięta do dzisiaj.                            
W „Cinema Paradiso” pod Gwiazdami 
obejrzymy największe przeboje kinowe. 
Kino letnie w pałacowym parku. 

Idziemy do kina, czy na film?

JAZZOWY PIĄTEK
W LUNETA&LORNETA

W MOWIE... nie, nic nie mówi, słucha! 
Jazzowy Piątek w Majątku Ziemskim 
Ciekocinko to już tradycja. Usłyszymy 
najpiękniejsze standardy jazzowe w 

Luneta&Lorneta Bistro Club 

POTAŃCÓWKA 
PRZY WÓDECZCE

W SERCU... ma niezapomniane 
wieczory z przyjaciółmi. Sobotnia 
Potańcówka przy Wódeczce zabierze 
nas w piękną erę Leopolda Tyrmanda, 
Zbyszka Cybulskiego, Krzysztofa 
Komedy. Luneta, Lorneta i galareta... Do 

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

www.palacciekocinko.pl

SZCZEGÓŁY OFERTY MAJÓWKA NAD MORZEM 2019

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) w wysokości 150 zł.

Zapraszamy do korzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za opłatą, m.in.: 
- jazda konna rekreacyjna oraz treningi sportowe
- opowieści o winach i whisky połączone z degustacjami, 
- piknik na najpiękniejszej dzikiej plaży w Polsce lub w Pałacowym Parku, 
- Golf Driving Range na terenie hotelu, 
- masaże i zabiegi pielęgnacyjne w Institut Esthederm
- zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych z przewodnikiem.

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

Ogólne warunki rezerwacji: Oferta jest ważna w dniach 26 kwietnia - 5 maja 2019 r. 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 14 dni 
przed planowaną datą przyjazdu. W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 13 a 7 dni przed planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą 
w wysokości 50% wartości rezerwacji. W przypadku anulacji na mniej niż 7 dni przed planowaną datą przyjazdu podlegają, Hotel obciąży klienta opłatą 
w wysokości 100% wartości rezerwacji.

POBYT NA 3 - 4 NOCE (cena za dobę):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Rodzinny w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Rodzinny Deluxe 3-osobowy:
Apartament Rodzinny Deluxe 4-osobowy:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 355 zł 

 - 
 625 zł 
 715 zł 
 805 zł 
 940 zł 

 - 
 - 

 1 660 zł 
 1 930 zł 

Dwie osoby:
 405 zł 
 531 zł 
 675 zł 
 765 zł 
 855 zł 
 990 zł 
 990 zł 
 990 zł 

 1 710 zł 
 1 980 zł 

Trzy osoby:
-

581 zł 
- 
-
-
-

1 040 zł 
1 040 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

631 zł 
- 
-
-
-
-

1 090 zł 
-
-

POBYT NA 5 i więcej NOCY (cena za dobę):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Rodzinny w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Rodzinny Deluxe 3-osobowy:
Apartament Rodzinny Deluxe 4-osobowy:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 310 zł 
 422 zł 
 550 zł 
 630 zł 
 710 zł 
 830 zł 

 -
- 

 1 470 zł 
 1 710 zł 

Dwie osoby:
 360 zł 
 472 zł 
 600 zł 
 680 zł 
 760 zł 
 880 zł 
 880 zł
 880 zł 

 1 520 zł 
 1 760 zł 

Trzy osoby:
-

522 zł 
- 
-
-
-

930 zł 
930 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

572 zł 
- 
-
-
-
-

980 zł 
-
-
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