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

www.palacciekocinko.pl

ZIMA
w Majątku Ziemskim Ciekocinko

Nie wszystkie ośnieżone drogi prowadzą do Ciekocinka… i całe 
szczęście. 
Zimą czas w Pałacu Ciekocinko zwalnia, a o upływających 
godzinach przypominają jedynie wybicia zabytkowych  
zegarów. To idelane miejsce dla wszystkich, którzy szukają 
odpoczynku w rytmie slow. Z ukochaną książką w pałacowej 
bibliotece, na kojącym masażu ciepłymi kamieniami, z 
kieliszkiem wina przed kominkiem lub samotnym spacerze na 
najpiękniejszej bałtyckiej plaży.
Wyłącz telefon i włącz zmysły. 
Rób to, na co zazwyczaj nie masz czasu - odpocznij, a my 
zajmiemy się wszystkim innym

ZAREZERWUJ TERAZ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ „ZIMA W MAJĄTKU CIEKOCINKO”

SZCZEGOŁY OFERTY:

Oferta na 3 - 6 noclegów: Cena za wybrany pokój + 20% zniżki na wybrany zabieg kosmetykami Institut Esthederm 
Oferta 7 noclegów i więcej: Cena za wybrany pokój + 1 wybrany zabieg kosmetyczny z oferty Institut Esthederm Paris do 

kwoty 250 zł GRATIS! 

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 za noc.

Zapraszamy do korzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za opłatą, m.in.: masaże i zabiegi na twarz i ciało w Institut 
Esthederm, wynajem rowerów górskich GT Avalanche, jazda konna dla zaawansowanych, opowieści o winach i whisky połączone z 
degustacjami, romantyczne kolacje w ceglanej piwniczce win, piknik na najpiękniejszej dzikiej plaży w Polsce, zwiedzanie okolicznych 
atrakcji turystycznych z przewodnikiem.

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

Ogólne warunki rezerwacji: Minimalna długość pobytu to 3 noce. Ceny obowiazują dla pobytów od 1 stycznia do 31 marca 2021 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. 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. Hotel 
zatrzega sobie prawo do bezpłatnego upgrade z pokoju i obiektu o niższej kaatergorii do pokoju i obiektu o wyższej kategorii. Aby zagwarantować 
rezerwację, Hotel wymaga przedpłat uregulowanych zgodnie z poniższym harmonogramem: 1 przedpłata: 50% wartości rezerwacji, zapłaconej 
przelewem lub kartą kredytową w dniu założenia rezerwacji, 2 przedpłata: 50% wartości rezerwacji, zapłaconej przelewem lub kartą kredytową do 7 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. 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 OD 7 NOCY (cena za dobę)
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Country w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
182 zł 
342 zł 
262 zł 
346 zł 
470 zł 
586 zł 
906 zł 

1 066 zł

Dwie osoby:
232 zł 
392 zł 
312 zł 
396 zł 
520 zł 
636 zł 
956 zł 

1 116 zł

Trzy osoby:
-

442 zł 
- 
-
-

686 zł
-
-

Cztery osoby:
-

492 zł 
- 
-
-

736 zł
-
-

POBYT 3-6 NOCY (cena za dobę):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Country w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 211 zł 
 391 zł 
 301 zł 
 396 zł 
 535 zł 
 666 zł 

 1 026 zł 
1 206 zł 

Dwie osoby:
261 zł 
441 zł 
351 zł 
446 zł 
585 zł 
716 zł 

1 076 zł 
1 256 zł 

Trzy osoby:
-

491 zł 
- 
-
-

766 zł
-
-

Cztery osoby:
-

541 zł 
- 
-
-

816 zł
-
-
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