
 

„PAKIET ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY” – 14 NOCLEGÓW 

Oferta obejmuje: 

• 14 noclegów, 

• 14 śniadań, 

• 13 obiadów i kolacji,  

(pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu wyjazdu) 

• jedno badanie lekarskie, 

• wizyta Św. Mikołaja 

• prezent dla każdej os. dorosłej w pokoju 

• animacje świąteczno-noworoczne 

• Uroczystą Wigilię obfitującą w tradycyjne 

potrawy 

• Świąteczne obiady i kolacje  

• BAL SYLWESTROWY – najlepszy w 

Ciechocinku 

• Noworoczny koncert  

• 2 zabiegi dziennie zaordynowane przez lekarza (zabiegi przez 4 dni roboczych) 

• bezpłatny wstęp do sauny fińskiej oraz siłowni, 

• bezpłatny wstęp na wieczory kulturalne  

i taneczne organizowane w Pałacu (zgodnie z zaplanowanym kalendarzem), 

• dostęp do darmowego Wi-Fi, 

                                                                                                                                             CENNIK 

Transport: własny. 

 

 

 

Wyposażenie pokoju: 

- ręczniki, krzesła, stół, TV, czajnik elektryczny,  Łazienka z prysznicem, dyspenser do żelu pod prysznic i 

mydło w płynie. 

 

VII. PAKIET ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY 14 nocy - 12.2019 Rodzaj pokoju
14 

NOCY
doba/os.

14 noclegów w pokoju wg wybranej kategorii 1os.Attic Pałac  2 859 zł  204 zł 

śniadania w formie bufetu 2os.Attic Pałac  5 466 zł  195 zł 

Obiady i kolacje serwowane (pobyt od kolacji w dniu przyjazdu, w tym 

uroczysta kolacja wigilijna z wizytą Św. Mikołaja;  świąteczne posiłki 25, 26.12 

oraz 1.01) 2os.Comfort Pałac  5 947 zł  212 zł 

BAL SYLWESTROWY 2os.Superior Pałac  6 609 zł  236 zł 

Prezent w każdym pokoju 3 os . Superior Pałac 8 636 zł 206 zł

Wizyta lekarska 4 os . Studio Pałac 10 971 zł 196 zł

8 zabiegów na osobę (2 dziennie przez 4 dni) 2 os. apartament  8 762 zł  313 zł 

Bezpłatny wstęp na wieczory kulturalne i taneczne organizowane w Pałacu Dostawka dziecko 6-12 lat  1 586 zł  113 zł 

Bezpłatny parking

Dostawka dziecko 12-18 

lat 1 936 zł 138 zł

Bezpłatna sauna i wstęp do Sali z atlasem do ćwiczeń



GRATIS:  wieczorek taneczny z muzyką na żywo, parking, szlafroki do pokoju 

 

 

 

 

 

Profile leczenia:  

- dysfunkcje narządu ruchu, z włączeniem osób poruszających się na wózkach (posiadamy 3 pokoje 

przystosowane dla osób poruszających się na wózku) 

- ze schorzeniami układu krążenia, 

- ze schorzeniami neurologicznymi, 

- ze schorzeniami ortopedycznymi, 

- ze schorzeniami dróg oddechowych, 

- kobiety po mastektomii, 

- z chorobami przemiany materii,                                                                                                                                                     

- ze schorzeniami reumatologicznymi. 

 

*Zabiegi lecznicze dostępne w pakiecie: 

 

NOWOŚĆ - MASAŻE W CENIE PAKIETU 

• Masaż leczniczy (10min) 

• Drenaz limfatyczny (do 15min) 

• Masaż izometryczny (30min)  
 

 

Balneologia: 

Okłady borowinowe (1 punkt) 

Kąpiel solankowa Ciechocińska (15 min) 

Okłady z pasty siarczkowej (1 punkt)  

Kąpiel borowinowa (10 min) 

Kąpiel z pastą siarczkową (10 min) 

Inhalacja indywidualna solankowa (10 min) 

Kąpiel kwasowęglowa sucha (10 min) 

 

Masaże: 

Masaż wibracyjny ręczny (10 min) 

Masaż mechaniczny fotel (15 min) 

 

Hydroterapia: 

Bicze szkockie (10 min) 

Hydromasaż podwodny (10 min) 

Kąpiel perełkowa (15 min) 

Kąpiel natleniająca (10 min) 

WSPÓLNA GIMNASTYKA W BASENIE SOLANKOWYM  30 minut (w budynku zewnętrznym 

vissavi Pałacu) 



 

Kinezyterapia: 

Ćwiczenia na przyrządach (30 min) 

 

Fizykoterapia: 

Jonoforeza 

Jonoforeza z żelem borowinowym 

Ultradźwięki 

Ultradźwięki z żelem borowinowym 

Fonoforeza 

Tonoliza 

Prądy Tens 

Stymulacja HAN 

Diadynamik 

Interdyn 

Elektrostymulacja 

Sollux 

Laser 

 

Krioterapia: 

Krioterapia miejscowa (1 punkt) 

 

Inne: 

Tlenoterapia (30 min) - do tlenoterapii niezbędne jest dokupienie maski tlenowej (15 zł) lub wąsów 

tlenowych (7 zł) PŁATNE INDYWIDUALNIE w bazie zabiegowej. 

 
Dodatkowe opłaty: 

 

Wymiana pościeli na życzenie  10,00 zł 

Wymiana ręcznika na życzenie  2,00 zł 

Wentylator do pokoju za dobę 3,00 zł 

Pomoc w konfiguracji komputera do korzystania z Internetu 10,00 zł 

Dieta specjalna* – 250 zł brutto 

 

* Dieta specjalna - (wegetariańska, wegańska, bez potasowa, inna indywidualna) – konsultacja z 

dietetykiem. 

 

Wszystkie dodatkowe opłaty płatne na miejscu w recepcji hotelowej. 

 

Szczególnie polecane atrakcje w okolicy na dłuższe wycieczki: 

• Muzeum Piernika w Toruniu 

• Baj Pomorski w Toruniu 

• Planetarium w Toruniu 

• Jurapark w Solcu Kujawskim 

• Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 

 

Dodatkowe informacje: 

• Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. 

• Ze względu na uzdrowiskowy charakter Ciechocinka, podczas pobytu, w recepcji hotelu zostanie pobrana 

opłata uzdrowiskowa w wysokości 3,70 zł za każdy dzień pobytu osoby dorosłej i dziecka. Opłata w 



całości przekazywana jest do Gminy Miejskiej Ciechocinka i służy rozwojowi uzdrowiskowych atrakcji 

miejscowości. Opłata pobierana jest w gotówce. 

• W związku z dużym zainteresowaniem pobytami w terminie świątecznym zachęcamy do wcześniejszej 

rezerwacji zabiegów SPA oraz dodatkowego wyposażenia pokoju w udogodnienia dla dzieci. 

• Akceptujemy pobyt z psami do 20kg. Koszt 35 zł/doba + kaucja zwrotna w kwocie 200 zł. W związku z 

dostępnością tylko wybranych pokoi dla właścicieli piesków, w przypadku chęci przyjazdu z 

czworonożnym przyjacielem prosimy o bezpośredni  kontakt z recepcją. 

 

 

 

 

Pałac Łazienki II, ul. Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek 


