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

www.palacciekocinko.pl

WAKACJE
w Powozowni Ciekocinko

„To była blondynka, ten kolor włosów tak zwą. Sprawiła, że
miałem wakacje koloru blond.”

Wakacje pełne letnich smaków na pałacowym tarasie, jazzowych
rytmów w piątkowe wieczory w brasserie „Luneta & Lorneta 
Bistro Club”. Długich spacerów po plaży przy latarni morskiej 
Stilo. Jaskółek wlatujących przez okno do stajni i pszczół 
przeczących nad stawem.

„W popołudniową godzinę porostu spotkałem ją. Dziewczynę z
bursztynu, na plaży koloru blond.” Jonasz Kofta

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ WAKACJE W POWOZOWNI CIEKOCINKO 2022

DODATKOWO W OFERCIE SPECJALNEJ WAKACJE W POWOZOWNI:
- zabiegi kosmetyczny Osmoclean lub Osmopeel z oferty Institut Esthederm

- rowery w specjalnej cenie (39 PLN / dzień)

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA: dzieci 0-1 lat: bezpłatnie. Dzieci powyżej 1 roku: nocleg w łóżku z rodzicami - 65 zł / za noc, rezerwacja 
łóżeczka dzecięcego - 100 zł / za noc, nocleg na dostawce - 200 zł / noc.

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

Stała długość pobytu to 7, 14 lub 21 nocy, a dzień przyjazdu i wyjazdu to sobota. Ceny obowiązują dla pobytów od 8 lipca do 21 sierpnia 2022 r. 
Cena pokoju zawiera śniadanie, VAT, bezprzewodowy dostęp do internetu i parking. Cena pokoju nie zawiera opłaty miejscowej (2,00 PLN za osobę 
za noc), która zostanie doliczona do rachunku końcowego. Dodatkowe łóżka (tzw. dostawki) dostępne są za opłatą  wysokości 200 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.

Hotel zastrzega sobie prawo do bezpłatnego upgrade z pokoju i obiektu o niższej kategorii (Powozownia Ciekocinko) do pokoju i obiektu o wyższej 
kategorii (Pałac Ciekocinko*****)

Warunki płatności:
Aby zagwarantować rezerwację, Hotel wymaga przedpłat uregulowanych zgodnie z poniższym harmonogramem:
1 przedpłata: 50% wartości rezerwacji, zapłaconej przelewem lub kartą kredytową w w dniu założenia rezerwacji
2 przedpłata: 50% wartości rezerwacji, zapłaconej przelewem lub kartą kredytową do 14 dni przed przyjazdem. 
W przypadku nie otrzymania przedpłaty w wyżej wymienionym terminie, Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. 

W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej. 
Dane karty kredytowej zostaną wykorzystane w celu zabezpieczenia powyższego harmonogramu płatności

Warunki anulacji:
Istnieje możliwość dokonania bezkosztowej anulacji do 21 dni przed planowaną datą przyjazdu. W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 20 a 14 dni 
przed planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 50% wartości rezerwacji. W przypadku anulacji na mniej niż 14 dni przed 
planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji.

CENA POKOJU ZA DOBĘ (pobyt na 7 nocy):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Rodzinny 4-osobowy w Powozowni:
Apartament Studio 4-osobowy w Powozowni:

586 zł 
913 zł 

1 124 zł 
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