


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

Cena oprócz 7-dniowego pobytu (6 pełnych dób hotelowych) 
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 kompletnie wyposażony aneks kuchenny. Istnieje również 
możliwość wykupienia śniadań i obiadokolacji, które serwowane 
są w formie bufetu w restauracji.

Powyższe ceny nie zawierają  opłaty za sprzątanie końcowe 
149,99 zł apartament i 169,99 zł domek oraz kaucji zwrotnej 
750 zł za domek lub apartament, które należy uiścić w momencie 
rezerwacji wybranego terminu. Przy wyjeździe rozliczna jest 
kwota za zużyte media. Ogrodzony i monitorowany parking  
20 zł/doba.

Vouchery mogą zostać zrealizowane przez okres 4 lat. 
Morskie w dowolnych resortach nadmorskich, a vouchery górskie 
w miejscowości Cieplice Zdrój. Skorzystać z nich można przez 
cały rok, z wyłączeniem wysokiego sezonu 15.06 – 31.08 oraz 
weekendów: majowego i Bożego Ciała. Dodatkowo w sytuacji 
gór wyłączony jest również okres od 21 grudnia do końca 
lutego. Każdy zainteresowany dokonuje indywidualnej wpłaty 
bezpośrednio na konto Holiday Park & Resort na podstawie 
specjalnie wygenerowanego linku do płatności. Można zakupić 
nieograniczoną ilość voucherów i możne być to dowolna 
kombinacja voucherów morskich i górskich.

Oferujemy Państwu możliwość zakupu specjalnych voucherów na 7-dniowe pobyty 
w komfortowych ośrodkach wypoczynkowych Holiday Park & Resort z 70% rabatem.

WYJĄTKOWY WYPOCZYNeK W HOlidaY ParK & resOrT

2093 zł 649 zł 
za cały luksusowy 4 osobowy apartament na 7 dni nad morzem

2793 zł 799 zł 
za cały luksusowy 9 osobowy domek na 7 dni nad morzem

Zapytaj o specjalny link do zakupu voucherów: Zbigniew Kąkol, +48 539 679 371, zbigniew.kakol@holidaypark.pl

2793 zł 799 zł 
za cały luksusowy 9 osobowy domek na 7 dni w górach



TWOJe WYMarZONe WaKaCJe

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

Zbigniew Kąkol, +48 539 679 371, zbigniew.kakol@holidaypark.pl, www.dlafirm.holidaypark.pl



Szanowni Państwo, 

Zarząd Holiday Park & Resort podjął decyzję, że sierpień jest ostatnim miesiącem, w którym można nabyć vouchery na 7-dniowe pobyty 
w ośrodkach Holiday Park & Resort z 70% rabatem ważne 4 lata i od września ten czas zostanie skrócony do 2 lat. Zachęcam zatem 
wszystkich Członków NSZZ „Solidarność” do nabycia voucherów 4-lenich jeszcze w tym miesiącu. W załączniku przesyłam ulotkę z 
ofertą, a poniżej link do platformy zakupowej, który jest ważny do 29.08 i na podstawie którego możecie Państwo dokonać takiego 
specjalnego zakupu. Przypominam, że do Państwa dyspozycji jest 7 wyjątkowych ośrodków Holiday Park & Resort i komfortowe domki 
i apartamenty nad morzem w Mielnie, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu, Rowach, Pobierowie i Niechorzu, a od września tego roku 
również w górach, w miejscowości Cieplice Zdrój.  Aktualne promocyjne ceny dla Państwa wynoszą: 
- 649 zł za voucher na cały luksusowy 4 osobowy apartament za 7 dni nad morzem (cena regularna 2093 zł); 
- 799 zł za voucher na cały luksusowy 9 osobowy domek za 7 dni nad morzem (cena regularna 2793 zł); 
- 799 zł za voucher na cały luksusowy 9 osobowy domek za 7 dni w górach (cena regularna 2793 zł). 

W tych specjalnych cenach oferujemy pobyty 7-dniowe (6 dób hotelowych), które mogą zostać zrealizowane w dowolnym resorcie 
przez okres 4 lat przez cały rok, z wyłączeniem terminów zaznaczonych w regulaminie. Każda osoba może nabyć nieograniczoną ilość 
takich voucherów i możne być to dowolna kombinacja voucherów morskich i górskich. 

Osoby zainteresowane dokonują indywidualnego zakupu voucherów na platformie zakupowej dedykowanej dla Państwa - 
wystarczy kliknąć poniższą grafikę i otworzy się strona Holiday Park & Resort do zakupu voucherów. Platforma jest aktywna do 
29.08 do godz. 24:00. 

WAŻNE: 
W sytuacji problemu z dostępem do platformy proszę kliknąć poniższy link lub wysłać do mnie informację: 
https://produkty.holidaypark.pl/pakiety-hurtowe/5273f7b4-9f35-4101-9ee8-021f2c07807c 
Po kliknięciu w powyższą grafikę (lub link) otwiera się strona, na której można wybrać rodzaj i ilość voucherów oraz wpisać dane. 
Następnie klikamy przycisk „Kupuję i płacę”, który przekieruje nas do standardowego formularza płatności online; 
W tym momencie ponosimy jedynie koszt nabycia voucherów, kaucję zabezpieczającą i opłatę za sprzątanie końcowe będziemy 
wpłacać dopiero w momencie rezerwacji konkretnego terminu; 
Nie ma ograniczeń ilościowych i w jednej operacji można zakupić dowolną ilość voucherów różnego rodzaju; 
Jeżeli nabywamy vouchery dla rodziny, to podając dane wpisujemy imię i nazwisko osoby, która będzie korzystała z vouchera; 
Istnieje możliwość otrzymania faktury indywidualnej po uprzednim zaznaczeniu takiej chęci podczas procesu zakupu; 
Na wskazany adres e-mail przesyłamy w pierwszej kolejności potwierdzenie zakupu, a po zamknięciu sprzedaży 
dosyłamy elektroniczne kody zamówionych voucherów, które są ważne przez 4 lat i na podstawie których można dokonać rezerwacji 
pobytu. 

NOWOŚĆ! Możliwość zmiany - morze na góry lub góry na morze. 
Oferujemy Państwu nową funkcjonalność i możliwość zmiany voucherów górskich na morskie lub odwrotnie. Czyli jeśli ktoś kupił 
przez link voucher górski, a chce jechać nad morze, może skorzystać z opcji konwersji i założyć rezerwację nad morze dopłacając 50 zł 
brutto za konwersję. Można zrobić tylko jedną konwersję na konkretnym kodzie. Czyli nie ma szansy powrotu po dokonaniu 
konwersji. Koszt takiej zmiany - 1 sztuka – 50 zł brutto. 

NOWOŚĆ! „Konto Gościa”. 
Kolejna nowa funkcjonalność to ”Konto Gościa” umożliwiająca meldowania i wymeldowania on-line oraz przeglądania swoich 
rezerwacji w Holiday Park & Resort z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze lub aplikacji mobilnej na telefonie. 
Funkcjonalność ta umożliwi naszym Gościom szereg ułatwień, dzięki którym zarządzanie swoimi rezerwacjami będzie przyjemniejsze 
i wyeliminuje konieczność kontaktu z Biurem Obsługi Klienta czy Recepcją na korzyść wykonania zmian samodzielnie przez Gości. 

Dlaczego warto kupić voucher górski? 
Już od września zapraszamy do naszego nowego i pierwszego w górach ośrodka - Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój. W 
rezerwacji dostępnych jest na ten moment pierwszych 77 komfortowych domków, ma ich tam być docelowo 450, a apartamentów 
650. Kolejne domy mają być udostępnione już wkrótce i dostępnych miejsc rezerwacyjnych będzie przybywało. Uzdrowisko Cieplice 
Zdrój zlokalizowane jest u stóp Karkonoszy, 17 km od Karpacza. To świetna baza wypadowa na górskie wycieczki, rowerowe 
wyprawy oraz dla pasjonatów sportów zimowych. 

Dlaczego warto kupić voucher morski? 
Do wyboru jest 6 nadmorskich resortów, dogodne lokalizacje od 70 do 390 m od morza, całodniowe programy animacyjne i wiele 
atrakcji do dyspozycji naszych gości. Oprócz standardowych zewnętrznych basenów z podgrzewaną wodą, jacuzzi, placów zabaw, 
zewnętrznych siłowni i boiska do siatkówki plażowej, w Rowach i Pobierowie do dyspozycji jest basen wewnętrzny i sauny, a w 
Ustroniu Morskim i Mielnie wodne place zabaw. Wyjazd nad Bałtyk, szczególnie poza sezonem to inwestycja w zdrowie z uwagi na 
dużą zawartość jodu w powietrzu. Od tego roku można podzielić tygodniowy pobyt wynikający z vouchera na dwa krótsze pobyty – 3 
noclegi + 3 noclegi. Można przyjechać do nas w weekend, ale również w tygodniu i wykorzystać swój voucher dwukrotnie. 
W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

Pozdrawiam. 

https://produkty.holidaypark.pl/pakiety-hurtowe/5273f7b4-9f35-4101-9ee8-021f2c07807c

