
PAKIET „JASNY UMYSŁ”
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

Poczuj się w apartamentach Pałacu Ciekocinko jak u siebie w 
domu!

Piękny stary park i zabytkowe wnętrza  Pałacu Ciekocinko są 
znakomitym miejscem do pracy zdalnej.Przy trzaskającym ogniu 
w kominku, szumie zimowego morza i domowym cieście w 
salonie, odnajdziesz świeże pomysły i energię do pracy. A po 
skończeniu wszystkich obowiązków możesz poznać i doskonalić 
sztukę jazdy na koniu , oddać się zabiegom w Instytucie 
Esthederm, lub degustować stare wina w naszej piwniczce.

A  rano podamy Państwu kawę i śniadanie do łóżka, aby dzień 
stał się jeszcze lepszy!

ZAREZERWUJ TERAZ!



SZCZEGÓŁY PAKIETU „JASNY UMYSŁ”

OFERTA OBEJMUJE

***

PAKIET 3 NOCE:
Trzy noclegi w Apartamencie Deluxe w Pałacu z biurkiem do pracy

Wczesne zameldowanie o 10:00 i późne wymedowanie o 16:00
Szybki internet

Pakiet napojów bezalkoholowych (woda mineralna, napoje gazowane, kawa i hebrata) przez cały pobyt
Popołudniowe przekąski

Obiadokolacje z kieliszkiem wina 
Koktajl dnia

Masaż sportowy (45 minut)
Godzinna lekcja jazdy konnej

Parking

***

PAKIET 5 NOCY:
Pięć noclegów w Apartamencie Deluxe w Pałacu z biurkiem do pracy

Wczesne zameldowanie o 10:00 i późne wymedowanie o 16:00
Szybki internet

Pakiet napojów bezalkoholowych (woda mineralna, napoje gazowane, kawa i hebrata) przez cały pobyt
Popołudniowe przekąski

Obiadokolacje z kieliszkiem wina 
Koktajl dnia

Kolacja degustacyjna z wine pairingiem
Peeling całego ciała

Aromatyczny masaż całego ciała (60 minut)
2 godzinne lekcje jazdy konnej

Parking

***

PAKIET 7 NOCY:
Siedem noclegów w Apartamencie Deluxe w Pałacu z biurkiem do pracy

Wczesne zameldowanie o 10:00 i późne wymedowanie o 16:00
Szybki internet

Pakiet napojów bezalkoholowych (woda mineralna, napoje gazowane, kawa i hebrata) przez cały pobyt
Popołudniowe przekąski

Obiadokolacje z kieliszkiem wina 
Koktajl dnia

2 Kolacje degustacyjne z wine pairingiem
Peeling całego ciała

Aromatyczny masaż całego ciała (60 minut) 
Zabieg na twarz kosmetykami Institut Esthederm

4 godzinne lekcje jazdy konnej
Parking



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

www.palacciekocinko.pl

SZCZEGÓŁY PAKIETU „JASNY UMYSŁ”

POBYT NA 3 NOCE (cena za pakiet):
Apartament Deluxe w Pałacu:

Jedna osoba:
2 590 zł 

Dwie osoby:
 3 290 zł 

 

Trzy osoby:
-

Cztery osoby:
-

POBYT NA 5 NOCY (cena za pakiet):
Apartament Deluxe w Pałacu:

Jedna osoba:
 4 490 zł 

Dwie osoby:
 5 790 zł 

 

Trzy osoby:
-

Cztery osoby:
-

POBYT NA 7 NOCY (cena za pakiet):
Apartament Deluxe w Pałacu:

Jedna osoba:
 5 990 zł 

Dwie osoby:
 7 890 zł 

 

Trzy osoby:
-

Cztery osoby:
-

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,
- wynajem rowerów górskich GT Avalanche,
- wynajem sprzętu wędkarskiego,
- 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 ważna w terminie 18 listopada 2020 do 30 kwietnia 2021, z wyłączenie 24-26.12.2020, 31.12.2020-01.01.2021 oraz 
03-04.04.2021. Minimalna długość pobytu to 3 noce. 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.
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