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RODZINNE ŚWIĘTA 
W KAMERALNEJ ATMOSFERZE

w Majątku Ziemskim Ciekocinko

24 - 26 grudnia 2020

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, to wymarzone 
miejsce, by poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia 
i jednocześnie najlepszy prezent jaki można sprawić sobie i 
swoim bliskim.

W domowej, kameralnej atmosferze poczujecie radość 
świątecznego nastroju w ciepłych wnętrzach, puszysty śnieg 
pokrywający park, smak bożonarodzeniowych specjałów spod 
ręki naszego Szefa Kuchni, żywiczny zapach świerku, 
wniesionego tu wprost z lasu.

Dla wszystkich chcących zaangażować się w świąteczne 
przygotowania mamy również plan działania godny co najmniej 
pomocnika Świętego Mikołaja – to wspólne dekorowanie 
ogromnej choinki, kolędowanie przy wigilijnym stole, udział w 
pasterce, nocna wyprawa do stajni, by przekonać się osobiście o 
czym też rozprawiają nasze konie wraz w wybiciem północy…

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ „BOŻE NARODZENIE”

Pobyt dzieci: 
dzieci 0-3 lat - bezpłatnie

dzieci w wieku od 4 do 12 lat: + 320 zł za osobę za dwie doby
dzieci powyżej 13 lat: opłata jak za osobę dorosłą. 

Powyższe ceny zawierają śniadania w dniach 25 oraz 26 grudnia i wszystkie atrakcje przedstawione w powyższej w ofercie

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

Ogólne warunki rezerwacji: Minimalna długość pobytu to 2 noce. Pobyt musi obejmować 24-26.12.2020. 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. 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 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 13 dni przed 
planowaną datą przyjazdu podlegają, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji.

Pokój Country w Powozowni:
Apartament Country w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Rodzinny Deluxe 3 os.:
Apartament Rodzinny Deluxe 4 os.:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
1 040 zł 

-
1 240 zł 
1 330 zł 
1 640 zł 
1 930 zł 

- 
-

2 730 zł 
3 130 zł

Dwie osoby:
1 580 zł 
1 860 zł 
1 780 zł 
1 870 zł 
2 180 zł 
2 470 zł 
2 470 zł 
2 470 zł 
3 270 zł 
3 670 zł

Trzy osoby:
-

2 400 zł 
- 
-
-
-

3 010 zł 
3 010 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

2 940 zł 
- 
-
-
-
-

3 550 zł 
-
-

PROGRAM POBYTU:
czwartek, 24 grudnia 2020:

14:00 - 17:00 - animacje dla dzieci
18:00 - 22:00 - uroczysta kolacja wigilijna w formie bufetu z napojami bezalkoholowymi

20:00 - 21:00 - wspólne kolędowanie
piątek, 25 grudnia 2020:

8:00 - 11:00 - świąteczne śniadanie
11:00 - 13:00 - wycieczka bryczką lub kulig przez Kaszubski Las (prosimy o zapisy w recepcji hotelu)

11:00 - 18:00 - animacje dla dzieci
13:00 - 15:00 - świąteczny obiad w formie bufetu z napojami bezalkoholowymi

sobota, 26 grudnia 2020:
8:00 - 11:00 - świąteczne śniadanie

16:00 - wymeldowanie Gości.
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ATRAKCJE DLA DZIECI:
*   *   *

ŚWIĄTECZNA KRAINA

PROGRAM POBYTU:

czwartek, 24 grudnia 2020:

14:00 - 17:00 - Świąteczne przygotowania z Panią Mikołajową: 
tworzenie ozdób choinkowych, aniołków i dekoracji świątecznych

18:00 - 22:00 - Kolacja wigilijna

20:00 - 21:00 - Wspólne kolędowanie

piątek, 25 grudnia 2020:

11:00 - 12:00 - Zagadki i łamigłówki Świątecznego Skrzata 

12:00 - 13:00 - Dekorowanie pierniczków

13:00 - 15:00 - Zajęcia plastyczne

16:00 - 18:00 - Świąteczne gry i konkursy
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