


6+1
6 resortównadmorskich

+ 1 resortgórski

520
komfortowych
apartamentów

876
nowoczesnych  

domków

10420
miejsc  

noclegowych

164000
gości  

w 2021r.

376 868
gości  

od2017

HolidayPark & Resort to największa nad polskim morzem sieć  

resortów, oferująca niemal 10 tys. miejscnoclegowych.

Od 2016r. świadczymy najwyższej jakości usługi turystyczne,

oferując niespotykanenigdzie indziej możliwości wypoczynku.

NAJWIĘKSZA SIEĆ RODZINNYCHRESORTÓW

w Polsce



POBYTY DLA ZWIĄZKOWCÓW

Oferujemy Państwu możliwość zakupu voucherów na 7-dniowe pobyty w naszych 6-ciu nadmorskich rodzinnych ośrodkach Holiday Park& Resort oraz

górskim resorcie Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój z70% rabatem.

domek nad morzem

pobyt dla9 osób 2793 zł 799 zł 89 zł

(max 6 os. dorosłych) brutto brutto/tydzień osoba/tydzień

apartament nad

morzem 2093 zł 649 zł 162 zł
pobyt dla 4 osób brutto brutto/tydzień osoba/tydzień

(max 3 os.dorosłe)

2793 zł 799 zł 89 zł
brutto brutto/tydzień osoba/tydzień

Cenazavouchernieobejmuje:

Jednorazowej opłaty zasprzątanie

(apartament 149,99 zł/ domek 169,99 zł)

którą należy uiścić w momencierezerwacji  

wybranego terminu

Kaucji zwrotnej w wysokości 750 zł

należy uiścić w momencie rezerwacji

wybranego terminu

Opłatyza wykorzystane media  

(rozliczane w momencie  

wymeldowania)

Cena obejmuje 7-dniowy pobyt (6 pełnych dób hotelowych) wraz z dostępnymi atrakcjami 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 siłownia, boiska, place zabaw, małpi  

gaj. Przez cały dzień odbywają się programy animacyjne dla dzieci idorosłych.

Każdy apartament i domek posiada kompletnie wyposażony aneks kuchenny. lstnieje równiez możliwosc wykupienia śniadań i obiadokolacji, które  

serwowane są w formie bufetu w restauracji w wybranychresortach.



OFERTA DEDYKOWANA

Link

DOSTĘP DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ  

OD 28 MAJA DO 30 CZERWCA

https://bit.ly/nszzpolicjantow-lubelskie

https://bit.ly/nszzpolicjantow-lubelskie


Grzybowo

Niechorze  

Pobierowo

Ustronie Morskie

Mielno

Rowy

Pobierowo

Powierzchnia ośrodka:17000m2

Liczba apartamentów:56  

Liczba domków:71

Liczba miejsc noclegowych:919

Grzybowo

Powierzchnia ośrodka:25000m2

Liczba apartamentów:30  

Liczba domków:132

Liczba miejsc noclegowych: 1338

Mielno

Powierzchnia ośrodka:43000m2

Liczba apartamentów:69

Liczba domków:219

Liczba miejsc noclegowych: 2325

Niechorze

Powierzchnia ośrodka:23000m2

Liczba apartamentów:6

Liczba domków:141

Liczba miejsc noclegowych: 1299

UstronieMorskie

Powierzchnia ośrodka:40000m2

Liczba apartamentów:240  

Liczba domków:164

Liczba miejsc noclegowych: 2816

Rowy

Powierzchnia ośrodka:25000m2

Liczba apartamentów:119

Liczba domków:72

Liczba miejsc noclegowych: 1243

Najnowocześniejsze ośrodki wakacyjne

nad morzem















Holiday Park & Resort

Uzdrowisko CiepliceZdrój

Uzdrowisko Cieplice Zdrójzlokalizowanejest

w bezpośrednimsąsiedztwieJeleniej Góry

i zapewnia doskonałewarunki do rodzinnego  

wypoczynku. Świeże powietrze, urokliwe szlaki  

piesze i rowerowe, bliskość infrastruktury  

narciarskiej i popularnych atrakcjisprawia,

że w Uzdrowisku CiepliceZdrój każdyznajdzie

coś dlasiebie.

Odwrześnia 2022r.udostępnimynaszym  

Gościom 77 komfortowychdomów.

-

Holiday Park & Resort  

UzdrowiskoCieplice Zdrój

450domków

650apartamentów



Holiday Park & Resort

Uzdrowisko CiepliceZdrój



Realizacja voucherów

w Resortachnadmorskich

od1kwietniado14czerwca  

(z wyłączeniem Majówki i BożegoCiała)  

we wszystkichnaszych resortach

caływrzesieńi październik
we wszystkichnaszych resortach

odlistopadadomarca
w wybranych apartamentach wRowach i Pobierowie

Istnieje możliwość realizacjipobytówz voucherów

w Terminach Specjalnych z większej ilości voucherów.  

Terminy wyłączone z oferty dostępne w regulaminie na

stronie www.pakiety.holidaypark.pl

Pobyty z voucherów zrealizować można w ciągu

4 lat od daty zakupu wterminach:

http://www.pakiety.holidaypark.pl/


Realizacjavoucherów

w resorcie górskim Holiday

Park & Resort Cieplice Zdrój

Pobyty z voucherów zrealizować można w ciągu

4 lat od daty zakupu wterminach:

od1wrześniado20grudnia  

od1marcado14czerwca

(z wyłączeniem Majówki, Wielkanocyi Bożego Ciała)

Terminy wyłączone z oferty dostępne w regulaminiena stronie  

www.pakiety.holidaypark.pl

http://www.pakiety.holidaypark.pl/


NADMORSKIE RESORTY

TERMINY SPECJALNE- TO SIĘOPŁACA!!!

Dopłata (zł brutto) w  
okresach: Świąt Wielkanocnych,

ferii zimowych, przed  
majówką, weekendów  

listopadowych,

Dopłata (zł brutto) w  
okresach: Nowego Roku, Bożego

Narodzenia

Domek PHM
(hurtowe  
morskie)

299,00 849,00

Apartament 299,00 849,00



Dodatkowa

korzyść 3+3

Szybkie wypady w góry lub nad morze?

Z naszymi pakietami masz takąmożliwość!

Od teraz tygodniowy pobyt z pakietu możesz

podzielić na dwa 4-dniowe(3 noce) wyjazdy w

góry lub nad morze.

Jeden kodna7-dniowy  
pobyt

=

Dwamax4-dniowe(3noce)  
pobytyw jednymroku

kalendarzowym



Nasze wyjątkowe atrakcje

dla dzieci idorosłych

W cenievouchera:

Siłownie Małpi gajWatacukrowa

SPAPlace zabaw

Sauny

Siłownie zewnętrzne

Baseny kryteAnimacje dla dzieci



Nasze wyjątkowe atrakcje

dla dzieci idorosłych

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny

Dostępnerównież

Więcej atrakcji na www.holidaypark.pl/atrakcje

KawiarnieRowery, hulajnogiRestauracje Bistra

Wypożyczalnie rowerów Słodki kącik Salony gier

http://www.holidaypark.pl/atrakcje


OFERTA DEDYKOWANA

Link

DOSTĘP DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ  

OD 28 MAJA DO 30 CZERWCA

https://bit.ly/nszzpolicjantow-lubelskie

https://bit.ly/nszzpolicjantow-lubelskie


ZWROT

niewykorzystanej kaucji

na wskazanew mailu  

konto bankowe

(do14 dni od wyjazdu)

Proceszakupu

i wykorzystania voucherów firmowych

POBYT W HOLIDAY

PRZY WYMELDOWANIU

rozliczeniesięza  

zużytemedia

ZAŁOŻENIE REZEWACJI

www.holidaypark.pl

+48 735-200-800

*dokonanieopłatyza jednorazowe  

posprzątanie naprzyjazd

*wpłata kaucji

DOSTĘP DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ

Zakup kodów on-line
Zakup na siebie. Możliwy zakup przez rodzinę,

znajomych- w tym celu należy ponownie wejść wlink  

i dokonać nowego zakupu na daną osobę będącą

fizycznie obecną przy meldunkupobytu. Podobnie w  

przypadku chęci zakupienia różnych rodzajów  

voucherów (domek morze/domek góry/apartament  

morze) trzeba ponownie dokonać osobnego zakupu.

OTRZYMANIE KODÓW
Kody zostanąwygenerowane  

automatycznie i wysłane na

wskazane  przy zakupieadresy

email, w chwili dezaktywacji  

DOSTĘPU DO PLATFORMYz

chwilą zakończeniaakcji  

promocyjnej.

*ceny zgodne z cennikiem na stronie www.holidaypark.pl/cennik

http://www.holidaypark.pl/
http://www.holidaypark.pl/cennik


OPIEKUN KLIENTA:

Łukasz Jesionka

Specjalista ds. KlientówKluczowych  

tel.: +48 538 549140

lukasz.jesionka@holidaypark.pl

mailto:lukasz.jesionka@holidaypark.pl

