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WALENTYNKOWY WEEKEND
w Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness

Miłość tkwi w najdrobniejszych szczegółach...kolor, zapach, 
smak...

Romantyczny Weekend Walentynkowy to nieśpieszne rozmowy, 
blask świec, głębia aromatów i dużo, dużo bąbelków, które 
sprawią, że będziecie unosić się nad ziemią. A romantyczna 
kolacja we dwoje będzie idealnym zwieńczeniem tego wieczoru.

W ten weekend nie odmawiajmy sobie żadnych przyjemności.         
Bo wyjątkowe chwile wymagają wyjątkowej oprawy...

ZAREZERWUJ TERAZ!
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SZCZEGÓŁY OFERTY WALENTYNKOWY WEEKEND

PROGRAM POBYTU

Piątek, 11.02.2022

18:00 -20:00 - 3 daniowa kolacja serwowana z napojami bezalkoholowymi w Luneta & Lorneta Bistro Club

Sobota, 12.02.2022

8:00-11:00 - Walentynkowe śniadanie z kieliszkiem prosecco i słodką niespodzianką

18:30 - Aperitif z walentynkowym koktajlem w Pałacowym Salonie

19:00 - Romantyczna Kolacja 5 daniowa z napojami bezalkoholowymi przy muzyce na żywo w 1906 Gourmet Restaurant

Niedziela, 13.02.2022

8:00-10:30 - Śniadanie

Dodatkowo pakiet zawiera: romantyczny wystrój pokoju i prezent powitalny oraz przedłużoną dobę hotelową do godziny 13.

Zapraszamy do korzystania z atrakcji dostępnych po wcześniejszej rezerwacji i za opłatą, m.in.: 

-   serwis śniadania do pokoju

-   jazda konna w jednej z najpiękniejszych zabytkowych stajni w Polsce

-   bukiet kwiatów na powitanie

-   kosz owoców i Champagne do pokoju 

-   masaże na ciało i zabiegi pielęgnacyjne w Institut Esthederm, w ten weekend szególnie polecamy:

Dla Panów: Godzinny Relaksacyjny Masaż Świecą 

Dla Pań: Godzinny Aromatyczny Rytuał Różany Całego Ciała 

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

Ogólne warunki rezerwacji: Minimalna długość pobytu to 2 noce. Oferta jest ważna w terminie 11-13.02. 2022 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 w 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 katergorii 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.

TYP POKOJU (cena za pobyt):
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

Dwie osoby:
1 880 zł 
2 090 zł 
2 420 zł 
2 720 zł 
3 550 zł 
3 990 zł 

POBYT NA 2 DOBY
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