
Spędź cudowne chwile z rodziną
w Resortach Holiday Park & Resort

W okresie od 1 listopada do 31 marca, w ramach ośrodków nadmorskich, dostępne są apartamenty ogrzewane gazem w Rowach oraz Pobierowie.
Przy zakładaniu rezerwacji należy jednorazowo uiścić opłatę za sprzątanie w wysokości: 169,99 zł (pobyt w apartamencie) lub 189,99 zł (pobyt w domku) oraz kaucję zwrotną. 

Przy wyjeździe należy pokryć koszty zużytych podczas pobytu mediów (koszty te ustalane są na podstawie wskazań liczników) oraz uiścić opłatę eksploatacyjną.

Więcej na: holidaypark.pl/dla-firm
Ulotka jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. 

W prezencie od Holiday Park & Resort!

Możliwość zakupienia 4 biletów do ZOO Borysew o łącznej wartości 236 zł w cenie 59 zł!

Ponad 100 gatunków zwierząt, pokazowe karmienia, miniZOO z możliwością pogłaskania zwierząt i spaceru z alpaką,

możliwość organizacji ogniska, smaczny domowy obiad, zabawa w wewnętrznej i plenerowej sali zabaw, przejazd zookolejką,

kino 7D, rowery wodne na Świecie Wodnym.

Bilety do wykorzystania w ciągu 3 lat.

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

górskim resorcie Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój z rabatem do 70%.

BILET WStęPU
DO ZOO BORYSEW

Kaucja

Termin

Rabat

Termin Specjalny Okres Nowego Roku

849 zł 299 zł 849 zł 299 zł 849 zł 849 zł 849 zł

Okres ferii zimowych

Dopłata do Voucherów
morskich

849 zł 849 zł 299 zł 299 zł 849 zł 849 zł 1149 złDopłata do Voucherów
górskich

Bonus
od Holiday Park & Resort

do 70%

X

750 zł / pobyt

Ważność vouchera 5 lat

max 6 os. dorosłych i 3 dzieci

Pobyt 7-dniowy dla 9 osób
w domku nad morzem

max 6 os. dorosłych i 3 dzieci

Pakiet na pobyt 7-dniowy dla 9 osób
w domku w górach

1.01 - 15.06 oraz 15.09 - 31.12
Terminy Specjalne zgodnie z regulaminem

Brązowy pakiet
z biletami do ZOO

Brązowy
pakiet

max 3 os. dorosłe i 1 dziecko

Pobyt 7-dniowy dla 4 osób
w apartamencie nad morzem

4 BILETy WStęPU
DO ZOO BORYSEW

do każdego vouchera

2516 zł 758 zł
tydzień

4 BILETy

1940 zł 708 zł
tydzień

4 BILETy

2280 zł 699 zł
tydzień

1704 zł 649 zł
tydzień

3230 zł 758 zł
tydzień

4 BILETy

2994 zł 699 zł
tydzień

Okres Świąt Wielkanocnych Okres przed Majówką Okres Majówki Okres Bożego Ciała Okres Bożego Narodzenia

W trakcie wskazanych powyżej terminów, występują Terminy Specjalne. Aby odbyć pobyt z vouchera zakupionego
w ramach Pakietu Brązowego w Terminie Specjalnym, należy dokonać jednorazowej dopłaty:

Masz pytania?

W Holiday Park & Resort mamy atrakcje, których nie ma nikt inny!

Kryte baseny

Słodki kącik Bogaty program animacji

Boiska plażowe

Salony gier SPA

Place zabaw

Sauny

Rowery, hulajnogi


