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

www.palacciekocinko.pl

DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY
w Majątku Ziemskim Ciekocinko

Przedsmak lata w długi czerwcowy weekend!

Wybierz się z nami na piknik na bałtyckiej plaży, trenuj jazdę 
konną pod okiem wykwalifikowanych instruktorów lub usiądź 
wygodnie z książką pod drzewem.

Ciesz się początkiem lata, smakuj jego uroki. A o zmierzchu 
wybierz się do stuletniego parku poszukać świetlików...

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ!



SZCZEGÓŁY OFERTY SPECJALNEJ DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY 2022

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA: dzieci 0-1 lat: bezpłatnie. Dzieci powyżej 1 roku: nocleg w łóżku z rodzicami - 65 zł / za noc, rezerwacja 
łóżeczka dzecięcego - 100 zł / za noc, nocleg na dostawce - 200 zł / noc.

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

Minimalna długość pobytu to 3 noce. Ceny obowiązują dla pobytów od 15 do 19 czerwca 2022 r. Cena pokoju zawiera śniadanie, VAT, 
bezprzewodowy dostęp do internetu i parking. Cena pokoju nie zawiera opłaty miejscowej (2,00 PLN za osobę za noc), która zostanie doliczona do 
rachunku końcowego. Dodatkowe łóżka (tzw. dostawki) dostępne są za opłatą  wysokości 200 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 (Powozownia Ciekocinko) do pokoju i obiektu o wyższej 
kategorii (Pałac Ciekocinko*****)

Warunki płatności:
Aby zagwarantować rezerwację, Hotel wymaga przedpłat uregulowanych zgodnie z poniższym harmonogramem:
1 przedpłata: 50% wartości rezerwacji, zapłaconej przelewem lub kartą kredytową w w dniu założenia rezerwacji
2 przedpłata: 50% wartości rezerwacji, zapłaconej przelewem lub kartą kredytową do 14 dni przed przyjazdem. 
W przypadku nie otrzymania przedpłaty w wyżej wymienionych terminach, 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

Warunki anulacji:
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 14 dni przed 
planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji.

CENA POKOJU ZA DOBĘ (przy min 3 nocach):
Pokój Country w Powozowni:
Apartament Rodzinny 4-osobowy w Powozowni:
Apartament Studio 4-osobowy w Powozowni:
Pokój Superior (1-osobowy):
Pokój Superior:
Pokój Executive:
Apartament Executive:
Apartament Deluxe:
Apartament Rodzinny Deluxe 3-osobowy:
Apartament Rodzinny Deluxe 4-osobowy:
Apartament w Wieży:
Apartament Prezydencki:

595 zł 
941 zł 

1 178 zł
694 zł 
755 zł 
850 zł 
945 zł

1 135 zł 
1 278 zł 
1 373 zł
1 895 zł
2 180 zł 
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