
 

ŚWIĘTA NAD MORZEM 
 

 

 
 

RODZINNE ŚWIĘTA 

W KAMERALNEJ ATMOSFERZE  

W MAJĄTKU ZIEMSKIM CIEKOCINKO  

24 - 26 GRUDNIA 2022 ROKU 
 

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, to wymarzone miejsce, by poczuć magię Świąt 

Bożego Narodzenia i jednocześnie najlepszy prezent jaki można sprawić sobie i swoim bliskim. 
 

Decydując się na Boże Narodzenie w naszym hotelu Nasi Goście mogą nie tylko zapomnieć  

o wszystkich obowiązkach związanych z przygotowywaniem świątecznych potraw, ale również skorzystać  

z odrobiny relaksu, dzięki czemu to Boże Narodzenie będzie naprawdę wyjątkowe i na długo pozostanie  

w pamięci. Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty atrakcji Pałacu Ciekocinko, zarówno tych plenerowych, 

jak jazda konna, oraz tych dostępnych w przytulnych i ciepłych wnętrzach hotelu, jak rytuały pielęgnacyjne 

w naszym SPA nad Bałtykiem. Dla wszystkich chcących zaangażować się w świąteczne przygotowania mamy 

również plan działania godny co najmniej pomocnika Świętego Mikołaja – to wspólne dekorowanie ogromnej 

choinki, kolędowanie przy wigilijnym stole, udział w pasterce, nocna wyprawa do stajni, by przekonać się 

osobiście, o czym też rozprawiają nasze konie wraz w wybiciem północy… 

Nasz hotel to miejsce przyjazne dzieciom, w którym Najmłodsi Goście nie mają czasu na nudę. Święta Bożego 

Narodzenia nie są tutaj wyjątkiem. Wszystkie chętne elfy zaprosimy do wspólnej zabawy, dzięki której 

Najmłodsi jeszcze lepiej wczują się w świąteczną atmosferę, podczas gdy rodzice będą mieli chwilę czasu dla 

siebie. 

 



 

PROGRAM POBYTU 
 

Sobota, 24 Grudnia 2022 

15:00 – 17:00 – Animacje dla dzieci 

17:30 – 21:00 – Uroczysta kolacja Wigilijna w formie bufetu z napojami bezalkoholowymi 

20:00 – 21:00 – Wspólne kolędowanie i wizyta Świętego Mikołaja 

21:00 – 21:30 – Czas na wigilijną rozmowę ze Zwierzętami i poczęstunek dla koni w Stadninie 

Niedziela, 25 Grudnia 2022 

08:30 – 11:30 – Świąteczne Śniadanie 

12:00 – 16:30 – Animacje dla dzieci 

17:00 – 20:00 – Świąteczny obiad w formie bufetu z napojami bezalkoholowymi 

Poniedziałek, 26 Grudnia 2022 

08:30 – 11:30 – Świąteczne Śniadanie 

11:00 – 12:00 – W podarunku dla każdego – Pałacowy Chleb na drogę do domu 

16:00 – Wymeldowanie Gości 

 

 

 
OPŁATA ZA POBYT DZIECKA 

Dzieci 0-12 m-ce bezpłatnie. Dzieci 1-12 lat: 300 zł przy pobycie na dwie doby. Dzieci 13-18 lat: opłata jak za osobę dorosłą. Powyższe ceny nie 

obejmują kosztu dodatkowego łóżka (tzw. dostawki) w wysokości 200 zł/dobę lub łóżeczka dziecięcego w hotelu (baby cot) – 100 zł/dobę. 
 

REZERWACJE: TEL. +48 608 002 220, EMAIL: hotel@palacciekocinko.pl 
  

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI: Długość pobytu obejmuje 2 noce. Pobyt musi obejmować nocleg w terminie 24 -26.12.2022. Cena pokoju zawiera śniadanie, 

podatek VAT, bezprzewodowy dostęp do internetu i parking oraz atrakcje wymienione w powyższym programie pobytu. Cena pokoju nie zawiera opłaty miejscowej 

(2 PLN za osobę za noc), która zostanie doliczona do rachunku końcowego. Hotel zastrzega sobie prawo do bezpłatnego upgrade z pokoju i obiektu o niższej kategorii 

do pokoju i obiektu o wyższej kategorii. WARUNKI PŁATNOŚCI: 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 14 dni przed przyjazdem. W przypadku nie otrzymania przedpłaty w wyżej wymienionym terminie, Hotel 

zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. WARUNKI ANULACJI: Istnieje możliwość dokonania bez kosztowej anulacji do 14 dni przed planowaną datą 

przyjazdu. W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 14 a 7 dni przed planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 50% wartości 

rezerwacji. W przypadku anulacji na mniej niż 6 dni przed planowaną datą przyjazdu, Hotel obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji. 

mailto:hotel@palacciekocinko.pl

