Idealne pobyty z Holiday Park & Resort
dla członków SEIRP
Zapraszamy na 7-dniowe pobyty w nadmorskich resortach Holiday Park & Resort w specjalnych cenach.
Luksusowe domki oraz apartamenty w atrakcyjnych lokalizacjach.

Ustronie Morskie, Mielno, Kołobrzeg, Rowy, Pobierowo, Niechorze

MEGA RABAT DO 80%

2093 zł cena katalogowa
za cały luksusowy 4 osobowy apartament na 7 dni

2793 zł cena katalogowa
za cały luksusowy 9 osobowy domek na 7 dni

Dla Członków SEIRP - MEGA RABAT DO 80% od ceny katalogowej !
Cena obejmuje korzystanie z wszystkich atrakcji na terenie resortu, m.in.: zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie, jacuzzi,
basen kryty i sauny (dostępne w 2 resortach Rowy i Pobierowo), brodzik dla dzieci, zewnętrzna siłowania, boiska, place zabaw, małpi
gaj. Przez cały dzień odbywają się programy animacyjne dla dzieci i dorosłych. Dostępne są wypożyczalnie rowerów, salony gier,
kawiarnie oraz bistro. Każdy apartament i domek posiada w pełni wyposażony aneks kuchenny. Powyższe ceny nie zawierają opłaty za:
sprzątanie 150 zł i kaucji zwrotnej 750 zł za domek lub apartament, które należy uiścić w momencie rezerwacji wybranego terminu.
Przy wyjeździe z Resortu rozliczna jest kwota za zużyte media.
Terminy w jakich można realizować pobyty od 1 kwietnia do 14 czerwca oraz cały wrzesień i październik we wszystkich 6ciu
Resortach, z wyłączeniem wysokiego sezonu, oraz w sezonie jesienno- zimowym ( od 1.11 do 30/31.03 dostępne są apartamenty
ogrzewane na gaz) w miejscowości Rowy i Pobierowo (oferta z pakietu firmowego z wyłączeniem sezonu wysokiego).
Na Państwa zamówienia przedświąteczne czekamy do 17.12.2021r. (Vouchery zostaną dostarczone przed świętami)
Zamówienia po 17.12.2021 zostaną zrealizowane w aktualnych cenach do końca roku 2021r.
Od 01.01.2022 podwyżka cen voucherów.

NOWOŚĆ ! RESORT W GÓRACH ! W 2022/23. otwieramy pierwszy górski resort, w Karkonoszach, w
miejscowości Cieplice Zdrój. Do 31.12.2021r.mogą Państwo zakupić nowe vouchery na 7 dniowy
pobyt w 2023r w górach w domkach za 552,27 zł .

Luksusowe pobyty nad polskim morzem dla Ciebie i Twojej Rodziny

Relaks i wodne szaleństwo
Basen z brodzikiem, jacuzzi, zjeżdżalnie

dla każdego coś pysznego
Restauracja, kawiarnia, bistro

aktywny wypoczynek
Siłownia, boisko, wypożyczalnia rowerów

Zabawa na każdą pogodę
Place zabaw, małpi gaj, salon gier

U nas nie ma czasu na nudę
Bogaty program animacji

atrakcje przez cały rok
Spa z krytym basenem i saunami

Zapytaj o ofertę : Anna Wicha, 538 552 575, anna.wicha@holidaypark.pl
Robert Nawrocki, 515 065 356, robert.nawrocki@holidaypark.pl

