
POBYT HOTELOWY 

Od stycznia do kwietnia 2023 obowiązuje promocja „Im DŁUŻEJ, tym TANIEJ” – 

atrakcyjne rabaty na pobyty w uzdrowisku. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy 
recepcji. 

W cenie pobytu zapewniamy: 

 zakwaterowanie zgodnie z dokonaną rezerwacją, 

 całodzienne wyżywienie – 3 posiłki, 

 pobyt rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00, 

 pobyt dziecka do lat 7 – 50% ceny osobodnia, w tym połowa porcji żywieniowej (nie dotyczy 

Kompleksu Hotelowo-Rekreacyjnego „Kasztelanka”), 

 nocleg dziecka do lat 3 (na wspólnym łóżku z rodzicem) – gratis. 

Dodatkowo płatne usługi: 

 gabinet kosmetyczny NATURA w „Domu Zdrojowym”, 

 gabinet SPA w „Domu Zdrojowym”, 

 zabiegi lecznicze. 

DOM ZDROJOWY   tel. 54 283 6067 (całodobowo) tel. 54 283 71 15 (dni powszednie od 8:00 do 16:00) 

domzdrojowy@uzdrowiskociechocinek.pl 
pok. 1-osobowy STREFA HOTELOWA 260 zł 

pok. 2-osobowy STREFA HOTELOWA  
(1 miejsce) 

210 zł 

pok. 2-osobowy  STREFA HOTELOWA  COMFORT (1 miejsce) 220 zł 

pok. 1-osobowy  230 zł 

apartament – 1 os. 290 zł 

apartament – 2 os. 485 zł 

apartament – 3 os. 660 zł 

ŁAZIENKI UZDROWISKOWE NR 1   tel. 54 283 6073  szpitalnr1@uzdrowiskociechocinek.pl 

pok. 1-osobowy 230 zł 

pok. 2-osobowy (1 miejsce)  190 zł 

SANATORIUM GRAŻYNA  tel. 54 283 6442  grazyna@uzdrowiskociechocinek.pl 

pok. 1-osobowy – oddział A 210 zł 

pok. 2-osobowy (1 miejsce)  - oddział A 180 zł 

pok. 3-osobowy (1 miejsce)  - oddział A 170 zł 

pok. 1-osobowy - oddział B 190 zł 

KOMPLEKS HOTELOWO – REKREACYJNY KASZTELANKA  tel. 54 283 6072 
markiewicz@uzdrowiskociechocinek.pl 
pok. 2-osobowy (1 miejsce) 190 zł 

pok. 2-osobowy (do pojedynczego wykorzystania) 220 zł 

pok. 3-osobowy (1 miejsce) 180 zł 

Rezerwacja: 

 Dom Zdrojowy: tel. 54 283 6067 (całodobowo) tel. 54 283 71 15 (dni powszednie od 8:00 do 16:00),  
e-mail domzdrojowy@uzdrowiskociechocinek.pl 

 Łazienki Uzdrowiskowe nr 1: tel. 54 283 6073, e-mail szpitalnr1@uzdrowiskociechocinek.pl 

 Sanatorium Grażyna: tel. 54 283 6442, e-mail grazyna@uzdrowiskociechocinek.pl 

 Kompleks Hotelowo – Rekreacyjny Kasztelanka: tel. 54 283 6072, e-mail 
markiewicz@uzdrowiskociechocinek.pl 
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