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

www.palacciekocinko.pl

PAKIET WELLNESS
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

Pałac Ciekocinko to miejsce wyjątkowe, zaprojektowane 
specjalnie dla Ciebie. Tutaj jak nigdzie indziej nic nie zakłóci 
ciszy, którą można delektować się podczas wypoczynku z dala 
od miejskiego zgiełku. Nic nie zaburza harmonii otoczenia, w 
którym współgranie wszystkich elementów służy Twojemu 
komfortowi i dobremu samopoczuciu. Beztroski pobyt w 
otoczeniu natury, połączony z kompleksowymi zabiegami 
Institut Esthederm zapewni Ci odnowę duszy, ciała i umysłu.

Natura Pałacu Ciekocinko jest kluczem do wyciszenia, biologia 
jest esencją marki Institut Esthederm gwarantującą usprawnienie 
mechanizmów funkcjonowania naszej skóry – tylko RAZEM 
zapewnią Ci efekt całkowitego relaksu. Harmonia duszy, którą 
odnajdziesz w tym miejscu i harmonia ciała, którą poczujesz 
podczas zabiegów, sprawią, że zachowasz młodość i energię na 
dłużej – to unikalna forma Wellness, którą możesz posmakować 
tylko tutaj. Zanurz się w to miejsce wszystkimi zmysłami, 
odpocznij. Wyłącz cywilizację, zwolnij, oddaj się magii miejsca. 
Pobyt pomoże Ci przywrócić równowagę i naładować baterie 
pod kolejne wyzwania.



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ PAKIET WELLNESS

PAKIET ZAWIERA:
2 noclegi w wybranej kategorii pokoju

Wyśmienite śniadania w Pałacowej restauracji

2 x lunch w Luneta & Lorneta Bistro Club przygotowany przez Szefa Kuchni Andrzeja Kreczmera z napojami bezalkoholowymi

2 x Aromatyczna herbata ziołowa Ajurveda - Tea Palace w Pałacowej Herbaciarni

Parking

Bezprzewodowy dostęp do Internetu

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

Zabiegi w Institut Esthederm:

Konsultację kosmetologiczną

Zabieg pielęgnacyjny na twarz ACTIVE REPAIR - Zabieg odmładzający, zachowujący kapitał młodości, połączony z profesjonalnym 
oczyszczeniem skóry twarzy OSMOCLEAN

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

Zabieg na ciało - BODY RESOURCE

Zabieg na ciało - BODY SCULPT

10% rabatu na pozostałe zabiegi z oferty Institut Esthederm

Zapraszamy również do skorzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji m.in.: 
-  jazda konna rekreacyjna lub trening sportowy
-  rowery górskie GT Avalanche
-  piknik na najpiękniejszej dzikiej plaży w Polsce

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

Oferta jest ważna w dniach 1 października 2019 - 31 marca 2020 r. z wyłączeniem 24-26 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2019 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. 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 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:
1 988 zł 
2 168 zł 
2 168 zł 
2 276 zł 
2 708 zł 
2 888 zł 
3 068 zł 
3 428 zł 
3 968 zł 
4 328 zł

Dwie osoby:
3 454 zł 
3 634 zł 
3 634 zł 
3 742 zł 
4 174 zł 
4 354 zł 
4 534 zł 
4 894 zł 
5 434 zł 
5 794 zł

Trzy osoby:
-

5 308 zł 
- 
-
-
-

6 308 zł 
6 708 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

6 884 zł 
- 
-
-
-
-

8 284 zł 
-
-



ZABIEGI W INSTITUT ESTHEDERM
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.

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.

ACTIVE REPAIR (90 minut)

Zabieg holistycznie i intensywnie poprawiający stan skóry, przeciwzmarszczkowy, odtruwający i intensywnie przywracający blask 
zmęczonej skórze. Globalny drenaż, dobroczynny dla skóry i całego ciała. Przepływ krwi i limfy w obrębie twarzy zostaje udrożniony, 
rysy stają się bardziej wyraziste. Obrzęk i cienie wokół oczu stają się mniej widoczne. Struktura i naprężenie skóry ulegają poprawie.

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.

BODY SCULPT (60 minut)

Unikatowa, ekspercka procedura zabiegu. Pierwsza, której zadaniem jest przywrócenie jędrnego kształtu ciała. Zabieg anti-aging, idealny 
po dietach odchudzających, po ciąży i przy zmianach utraty jędrności skóry. Ruchy inspirowane terapią powięziową tkanek miękkich, 
która działa na całą strukturę ciała i głęboko reformuje tkanki. Ukierunkowane ruchy zapewniają uczucie głębokiego relaksu przy 
jednoczesnym oddziaływaniu na stan napięcia tkanek, zapewniają efekt gładkiej i delikatnej skóry. Idealny dla tych, co rozpoczęli 
regularne uprawianie sportów, fitnessu, chodzenie na siłownię. Dbanie o swoją sylwetkę i zdrowy tryb życia.
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