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

MAJOWO...GRILLOWO...OGRODOWO!
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

Wszyscy kochamy majowe weekendy, wiosenną pauzę w 
całorocznej gonitwie, przedsmak letniego urlopu. 

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, to prawdziwa, 
pięciogwiazdkowa oaza spokoju. Idealne miejsce, dla każdego, 
kto pragnie dla siebie małej lub większej ucieczki od pracy, 
zmęczenia, wielkomiejskiego zgiełku. 

Niezależnie, czy Waszą pasją jest jogging, szaleńcza jazda na 
rowerach górskich, wypoczynek w siodle czy trenowanie 
celności uderzeń na Driving Range, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zrozumiemy też, gdy zechcecie po prostu poleżeć na trawie                     
z książką, w cieniu drzew w pałacowym parku.

ZAREZERWUJ TERAZ!



SZCZEGÓŁY OFERTY MAJÓWKA NAD MORZEM 2021

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
- 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

Minimalna długość pobytu to 3 noce. Ceny obowiązują dla pobytów od 29 kwietnia do 6 maja 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 zastrzega sobie 
prawo do bezpłatnego upgrade z pokoju i obiektu o niższej kategorii 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, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji.

POBYT NA 3 - 4 NOCE (cena za dobę):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Rodzinny w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Rodzinny Deluxe 3-osobowy:
Apartament Rodzinny Deluxe 4-osobowy:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 515 zł 

 - 
 705 zł 
 800 zł 
 895 zł 

 1 085 zł 
 - 
 - 

 1 845 zł 
 2 130 zł 

Dwie osoby:
 565 zł 
 665 zł 
 755 zł 
 850 zł 
 945 zł 

 1 135 zł 
 1 230 zł 
 1 230 zł 
 1 895 zł 
 2 180 zł 

Trzy osoby:
-

715 zł 
- 
-
-
-

1 280 zł 
1 280 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

765 zł 
- 
-
-
-
-

1 330 zł 
-
-

POBYT NA 5 i więcej NOCY (cena za dobę):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Rodzinny w Powozowni:
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Rodzinny Deluxe 3-osobowy:
Apartament Rodzinny Deluxe 4-osobowy:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Jedna osoba:
 486 zł 

 - 
 666 zł 
 756 zł 
 846 zł 

 1 026 zł 
 -
- 

 1 746 zł 
 2 016 zł 

Dwie osoby:
 536 zł 
 630 zł 
716 zł 
 806 zł 
 896 zł 

 1 076 zł 
 1 166 zł
 1 166 zł 
 1 796 zł 
 2 066 zł 

Trzy osoby:
-

680 zł 
- 
-
-
-

1 216 zł 
1 216 zł 

-
-

Cztery osoby:
-

730 zł 
- 
-
-
-
-

1 266 zł 
-
-


	majówka_przod 1.pdf
	Majówka_tył .pdf

