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Największa sieć resortów wakacyjnych

w Polsce

6
ośrodków

nad morzem

456
komfortowych

apartamentów (4 os.)

783
nowoczesne
domki (9 os.)

9 327
miejsc

noclegowych

84 122
gości 

w 2020 r.

212 868
gości

od 2017

Holiday Park & Resort to największa nad polskim morzem sieć 
resortów, oferująca niemal 10 tys. miejsc noclegowych.
Od 2016r. świadczymy najwyższej jakości usługi turystyczne, 
oferując niespotykane nigdzie indziej możliwości wypoczynku.



Dynamiczny rozwój

od 2017 r.

Od 2016 r. sukcesywnie rozbudowujemy bazę noclegową i otwieramy kolejne ośrodki. W 2021 r. liczba miejsc noclegowych 
w Holiday Park & Resort zwiększyła się o niemal 20% w stosunku do 2020 r.

2017
3 112 

miejsc noclegowych

wzrost
liczby miejsc noclegowych

w latach 2017-2021

2018
5 763

miejsc noclegowych

2019
6 507

miejsc noclegowych

2020
7 965

miejsc noclegowych

2021
9 327 

miejsc noclegowych

299,7%



Pobierowo
Niechorze

Grzybowo

Rowy
Mielno

Ustronie Morskie

Pobierowo
Powierzchnia ośrodka: 17 000 m2

Liczba apartamentów: 56

Liczba domków: 71

Liczba miejsc noclegowych: 919

Niechorze
Powierzchnia ośrodka: 23 000 m2

Liczba apartamentów: 6

Liczba domków: 141

Liczba miejsc noclegowych: 1 299

Grzybowo
Powierzchnia ośrodka: 25 000 m2

Liczba apartamentów: 30

Liczba domków: 132

Liczba miejsc noclegowych: 1 338

Ustronie Morskie
Powierzchnia ośrodka: 40 000 m2

Liczba apartamentów: 176

Liczba domków: 147

Liczba miejsc noclegowych: 2 203

Mielno
Powierzchnia ośrodka: 43 000 m2

Liczba apartamentów: 69

Liczba domków: 220

Liczba miejsc noclegowych: 2 325

Rowy
Powierzchnia ośrodka: 25 000 m2

Liczba apartamentów: 119

Liczba domków: 72

Liczba miejsc noclegowych: 1 243

Najnowocześniejsze ośrodki wakacyjne

nad morzem



Vouchery dla firm



Zwiększ swoje zyski

wykorzystując moc naszych pobytów

Oferujemy Państwu możliwość zakupu voucherów na 7-dniowe luksusowe pobyty w naszych 6-ciu nadmorskich rodzinnych ośrodkach 
Holiday Park & Resort z 80% rabatem.*

*min. ilość 30 szt. voucherów (konfiguracja dowolna)

Cena za voucher nie obejmuje:

Jednorazowej opłaty za sprzątanie w wysokości 150 zł   Kaucji zwrotnej w wysokości 750 zł   Opłaty za wykorzystane media

luksusowy apartament
pobyt dla 4 osób

2093 zł
brutto

349 zł
netto/tydzień

87 zł
osoba/tydzień

20% ceny 80% oszczędności

luksusowy domek
pobyt dla 9 osób

2793 zł
brutto

449 zł
netto/tydzień

49 zł
osoba/tydzień



Realizacja

voucherów

Vouchery mogą zostać zrealizowane w ciągu 5 lat 
od daty zakupu w terminach:

od 1 kwietnia do 14 czerwca 
(z wyłączeniem Majówki i Bożego Ciała)
we wszystkich naszych resortach 

cały wrzesień i październik
we wszystkich naszych resortach

od listopada do marca
w wybranych apartamentach w Rowach i Pobierowie



Nasze wyjątkowe atrakcje

dla dzieci i dorosłych

W cenie vouchera:

Podgrzewane baseny Małpi gajZjeżdżalnie wodneBrodziki dla dzieci

Boiska plażowe Salony gier JacuzziPlace zabaw

Sauny Siłownie zewnętrzne Baseny kryte Animacje dla dzieci 



Nasze wyjątkowe atrakcje

dla dzieci i dorosłych

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

Dostępne również

Więcej atrakcji na www.holidaypark.pl/atrakcje

KawiarnieRowery, hulajnogiRestauracje Bistra



Holiday Park & Resort
ul. Chopina 1J
63-100 Śrem

www.holidaypark.pl


