
Nie zwlekaj! Zarezerwuj już dziś swój październikowy pobyt w Holiday Park & Resort.

Promocja obowiązuje od 1.10.2022 do 30.11.2022.

Zadzwoń lub zarezerwuj online i spędź 

jesienny wypoczynek z bliskimi i z dobrym 

humorem w Holiday Park & Resort! 

+48 735 200 800

kontakt@holidaypark.pl

Wypożyczalnie rowerów 

Wycieczki rowerowe to idealny sposób na 

zwiedzanie okolicy. W Holiday Park & Resort 

znajdują się wypożyczalnie rowerów, dzięki 

którym z łatwością poznasz malownicze zakątki 

oraz piękne, okoliczne krajobrazy. 

Animacje dla dzieci

Nasz zespół doświadczonych animatorów 

zagwarantuje najlepszą zabawę i edukację 

najmłodszym Gościom, a rodzicom pozwoli na 

czas wytchnienia i relaksu. Każdy dzień to 

niepowtarzalny program animacji i świat rozrywki.

Bajeczne place zabaw

Zabawa to najważniejszy element podczas 

wakacji każdego dziecka. Z myślą o najmłodszych 

Gościach na terenie ośrodków znajdują się 

huśtawki, bujaki oraz bajeczne, kolorowe place 

zabaw, które przeniosą Wasze pociechy 

w magiczną krainę beztroski.

Salon gier

Bilard, cymbergaj, koszykówka, a może strzelanka 

wodna? Duży wybór atrakcji zarówno dla dzieci, 

jak i rodziców. Nasz salon gier i zabaw 

gwarantuje świetną rozrywkę dla całej rodziny, 

szczególnie w pochmurne dni.

Małpi gaj

Wspaniała zabawa dla wszystkich dzieciaków! 

Znajdziesz tutaj tor przeszkód, zjeżdżalnie 

i baseny pełne kolorowych kulek, 

a także specjalnie wydzieloną strefę 

z atrakcjami przystosowanymi dla naszych 

najmłodszych Gości.

Strefa wellness

Strefa wellness znajdująca się w ośrodku 

w Pobierowie oraz w Rowach z odnową 

biologiczną, w skład której wchodzi basen, 

brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz sauny: sucha 

i parowa. Całość dopełnia relaksacyjna muzyka 

oraz ciepłe oświetlenie.

Poznaj nasze atrakcje

Przygotowaliśmy dla Was rozgrzewające rabaty.

Do wyboru masaż relaksacyjny, leczniczy lub sportowy w cenie 150 zł (45 minut)

lub pakiet trzech wybranych masaży w promocyjnej cenie 390 zł (3x45 minut).

Zapisy przyjmujemy w naszej recepcji. 

Wykorzystaj ostatnie pogodne dni jesieni i spędź niezapomniany pobyt 
z bliskimi w ramach swojego pakietu pobytów.

W naszych ośrodkach w Mielnie oraz w Rowach możecie również

skorzystać z szerokiej oferty profesjonalnych masaży.

Jesienny wypoczynek
dla posiadaczy pakietów w Holiday Park & Resort

 

69 złDorośli 79 zł

49 złDzieci 55 zł

Pakiet śniadanie + obiadokolacja Dodatkowo! 

Tylko w październiku otrzymacie

-20% na zakupy w kawiarni

Holiday Park & Resort. 

WYJĄTKOWA

OFERTA!

-20%


