
AMETYST   
         Nocleg*

TYP POKOJU 
od 01.01.-30.04.2023
od 01.10.-31.12.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.05.-30.09.2023
(cena za osobodzień) 

1 – osobowy STANDARD 125,00 zł 145,00 zł

2 – osobowy STANDARD 115,00 zł 135,00 zł

Wieloosobowy 90,00 zł 110,00 zł

APARTAMENT 235 zł + 135 zł za każdą kolejną
osobę

255 zł + 155 zł za każdą kolejną
osobę

Dostawka 60,00 zł 70,00 zł

  Nocleg  z pełnym wyżywieniem* 

TYP POKOJU 
od 01.01.-30.04.2023
od 01.10.-31.12.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.05.-30.09.2023
(cena za osobodzień) 

1 – osobowy STANDARD 165,00 zł 175,00 zł

2 – osobowy STANDARD 155,00 zł 155,00 zł

Wieloosobowy 130,00 zł 140,00 zł

APARTAMENT 245 zł + 145 zł za każdą kolejną
osobę

265 zł +165 zł za każdą kolejną 
osobę

Podane ceny zawierają podatek VAT. 

* rezerwacja noclegu hotelowego możliwa jest powyżej 3 dni. W przypadku rezerwacji na
krótszy okres, do każdej doby doliczane jest 20 zł

• W przypadku wcześniejszego noclegu osób ze skierowaniem  przysługuje 30% zniżki od
podanych cen  (zniżka dotyczy noclegu w tym samym pokoju co dalszy pobyt)  

• W przypadku korzystania z noclegu istnieje możliwość wykupienia wyżywienia 
(wyżywienie według jadłospisu dnia)

Koszt całodziennego wyżywienia 48 zł,  w tym: 

śniadanie 10 zł, obiad 28 zł, kolacja 10 zł 

Śniadanie w godz. 8:00-9:00, obiad 13:00-14:00, kolacja 18:00-19:00

• Należność za wyżej wymienione usługi są płatne z góry i nie podlegają zwrotowi 

• Doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego. 

• Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00-6:00 

• Do podanych cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Ciechocinek. 

Rezerwacja pod numerem tel.: 797 003 619 

 adres e-mail: recepcja@k  suc.pl   ; marketing@ksuc.pl

strona internetowa: www.ksuc.pl

Ametyst ul. Zdrojowa 16a , 87-720 Ciechocinek 

mailto:recepcja@ksuc.pl
mailto:recepcja@ksuc.pl


AMETYST
Pakiet “ZDROWIE” 

TYP POKOJU 
od 01.01.-30.04.2023
od 01.10.-31.12.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.05.-30.09.2023
( cena za osobodzień) 

1 – osobowy STANDARD 185,00 zł 195,00 zł

2 – osobowy STANDARD 175,00 zł 185,00 zł

WIELOOSOBOWY 150,00 zł 160,00 zł

APARTAMENT 270 zł + 170 zł za każdą
kolejna osobę

280 zł +180 zł za każdą kolejną
osobę

Podane ceny są cenami brutto.
Rezerwacja pobytu jest możliwa na okres powyżej 7 osobodni. 
Osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

W pakiecie “ZDROWIE” zapewniamy:
 pobyt zgodnie z rezerwacją 
 3 posiłki dziennie  (dieta ogólna lub dieta lekkostrawna według jadłospisu dnia)
 3 zabiegi dziennie zlecane przez lekarza (od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem

dni świątecznych oraz dnia przyjazdu i wyjazdu) zgodnie z ofertą, 
 opiekę lekarską i pielęgniarską 

Rezerwacje uważa się za przyjętą po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 500,00zł  na 
konto  PKO  BP  S.A  o/Ciechocinek nr  08  1020  5200  0000 4202  0002  1634.  Zwrot
dokonanego  zadatku   może  nastąpić  wyłącznie  na  uzasadniony,  pisemny  wniosek
uprawnionej osoby – szczegóły w potwierdzeniu rezerwacji. 

Do podanych cen należy  doliczyć  opłatę  uzdrowiskową zgodnie  z  uchwałą  Rady Miasta
Ciechocinek.

Oferta nie dotyczy okresów, w których obowiązują oferty świąteczne.

Rezerwacja pod numerem tel.: 797 003 619 

 adres e-mail: recepcja@k  suc.pl   ; marketing@ksuc.pl

strona internetowa: www.ksuc.pl

Ametyst ul. Zdrojowa 16a , 87-720 Ciechocinek 

mailto:recepcja@ksuc.pl
mailto:recepcja@ksuc.pl


TURKUS
 Nocleg*

TYP POKOJU od 01.01.-30.04.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.05.-30.09.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.10.-31.12.2023
(cena za osobodzień) 

1 – osobowy 
STANDARD 

115,00 zł 145,00 zł 135,00 zł

2 – osobowy 
STANDARD

105,00 zł 135,00 zł 125,00 zł

 2- osobowy z łożem 
małżeńskim 

100,00 zł 120,00 zł 110,00 zł

2 – osobowy STUDIO 95,00 zł 110,00 zł 105,00 zł

3- osobowy 
STANDARD

95,00 zł 110,00 zł 105,00 zł

Wieloosobowy 90,00 zł 105,00 zł 95,00 zł

Dostawka 55,00 zł 70,00 zł 60,00 zł

Nocleg  z pełnym wyżywieniem*

TYP POKOJU od 01.01.-30.04.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.05.-30.09.2023
(cena za osobodzień) 

od 01.10.-31.12.2023
(cena za osobodzień) 

1 – osobowy 
STANDARD 

160,00 zł 180,00 zł 170,00 zł

2 – osobowy 
STANDARD

150,00 zł 170,00 zł 160,00 zł

 2- osobowy z łożem 
małżeńskim 

145,00 zł 165,00 zł 155,00 zł

2 – osobowy STUDIO 130,00 zł 150,00 zł 140,00 zł

3- osobowy 
STANDARD

110,00 zł 130,00 zł 125,00 zł

Wieloosobowy 105,00 zł 125,00 zł 115,00 zł

* rezerwacja noclegu hotelowego możliwa jest powyżej 3 dni. W przypadku rezerwacji na
krótszy okres, do każdej doby doliczane jest 20 zł

Podane ceny zawierają podatek VAT. 
• W  przypadku  wcześniejszego  noclegu  osób  ze  skierowaniem   przysługuje  30%  zniżki  od  

podanych cen  (zniżka dotyczy noclegu w tym samym pokoju co dalszy pobyt)  
• W przypadku korzystania z noclegu istnieje możliwość wykupienia wyżywienia 

(wyżywienie według jadłospisu dnia)

Koszt całodziennego wyżywienia 42 zł,  w tym:  śniadanie 10 zł,  obiad 22 zł,  kolacja 10 zł 

Śniadanie w godz. 8:00-9:00, obiad 13:00-14:00, kolacja 18:00-19:00

• Należność za wyżej wymienione usługi są płatne z góry i nie podlegają zwrotowi 

• Doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego. 

• Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00-6:00 

• Do podanych cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechocinek.
Rezerwacja pod numerem tel.: 797 003 619 

 adres e-mail: recepcja@k  suc.pl   ; marketing@ksuc.pl

strona internetowa: www.ksuc.pl

Turkus ul. Zdrojowa 7, 87-720 Ciechocinek 

mailto:recepcja@ksuc.pl
mailto:recepcja@ksuc.pl


      TURKUS
Pakiet “ZDROWIE” 

TYP POKOJU 
od 01.01.-

30.04.2023
(cena za

osobodzień) 

od 01.05.-
30.09.2023

(cena za
osobodzień) 

od 01.10.-
31.12.2023

(cena za
osobodzień) 

TURNUS PFRON 
(14 dni) 

1 – osobowy 
STANDARD 

165,00 zł 185,00 zł 175,00 zł 2.500,00 zł

2 – osobowy 
STANDARD

150,00 zł 170,00 zł 160,00 zł 2.200,00 zł

 2- osobowy z 
łożem 
małżeńskim 

145,00 zł 155,00 zł 145,00 zł 2.200,00 zł

2 – osobowy 
STUDIO

140,00 zł 150,00 zł 140,00 zł ̶

3- osobowy 
STANDARD

140,00 zł 150,00 zł 140,00 zł 1.900,00 zł

Wieloosobowy 135,00 zł 145,00 zł 135,00 zł ̶
Podane ceny są cenami brutto.
Rezerwacja pobytu jest możliwa na okres powyżej 7 osobodni. 
Osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

W pakiecie “ZDROWIE” zapewniamy:
 pobyt zgodnie z rezerwacją 
 3 posiłki dziennie  (dieta ogólna lub dieta lekkostrawna według jadłospisu dnia)
 3 zabiegi dziennie zlecane przez lekarza (od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem

dni świątecznych oraz dnia przyjazdu i wyjazdu) zgodnie z ofertą, 
 opiekę lekarską i pielęgniarską 

Rezerwacje uważa się za przyjętą po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 500,00zł  na 
konto  PKO  BP  S.A  o/Ciechocinek nr  08  1020  5200  0000 4202  0002  1634.  Zwrot
dokonanego  zadatku   może  nastąpić  wyłącznie  na  uzasadniony,  pisemny  wniosek
uprawnionej osoby – szczegóły w potwierdzeniu rezerwacji. 

Do podanych cen należy  doliczyć  opłatę  uzdrowiskową zgodnie  z  uchwałą  Rady Miasta
Ciechocinek.

Oferta nie dotyczy okresów, w których obowiązują oferty świąteczne.

Rezerwacja pod numerem tel.: 797 003 619 

 adres e-mail: recepcja@k  suc.pl   ; marketing@ksuc.pl

strona internetowa: www.ksuc.pl

Turkus ul. Zdrojowa 7, 87-720 Ciechocinek 
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