Największa polska sieć
rodzinnych ośrodków wczasowych

782
domki

456

Mielno
219 domków

69 apartamentów

Ustronie Morskie
147 domków

176 apartamentów

apartamentów

Pobierowo

9 327

71 domków

56 apartamentów

miejsc noclegowych

Rowy
72 domki

119 apartamentów

231 000 m2
powierzchni kurortów

Kołobrzeg
132 domki

158 741
gości w sezonie 2021

30 apartamentów

Niechorze
141 domków

6 apartamentów

219 domków

69 apartamentów

Mielno
ul. Stanisława Maczka 12, Unieście

70 metrów do morza

restauracja

pracownia słodkości

kawiarnia, bistro

podgrzewany basen

grillomat

jacuzzi

siłownia zewnętrzna

6 placów zabaw

zjeżdżalnie wodne

salon gier

wypożyczalnia rowerów

brodzik dla dzieci

małpi gaj

boisko plażowe

71 domków

56 apartamentów

Pobierowo
ul. Zachodnia 8k

390 metrów do morza

restauracja

strefa wellness z krytym
basenem i saunami

kawiarnia, bistro

podgrzewany basen

siłownia zewnętrzna

jacuzzi

salon gier

3 place zabaw

brodzik dla dzieci

małpi gaj

wypożyczalnia rowerów

boisko plażowe

141 domków

6 apartamentów

Niechorze
ul. Wschodnia 1

340 metrów do morza

siłownia zewnętrzna

brodzik dla dzieci

podgrzewany basen

kawiarnia, bistro

boisko plażowe

jacuzzi

małpi gaj

4 place zabaw

2 zjeżdżalnie wodne

wypożyczalnia rowerów

salon gier

147 domków

176 apartamentów

Ustronie Morskie
ul. Polna 4a

290 metrów do morza

restauracja

brodzik dla dzieci

podgrzewany basen

kawiarnia, bistro

pracownia słodkości

jacuzzi

salon gier

8 placów zabaw

2 zjeżdżalnie wodne

małpi gaj

wypożyczalnia rowerów

boisko plażowe

siłownia zewnętrzna

132 domki

30 apartamentów

Kołobrzeg
ul. Nadmorska 24a, Grzybowo

180 metrów do morza

kawiarnia, bistro

brodzik dla dzieci

podgrzewany basen

siłownia zewnętrzna

boisko plażowe

jacuzzi

salon gier

4 place zabaw

2 zjeżdżalnie wodne

małpi gaj

wypożyczalnia rowerów

72 domki

119 apartamentów

Rowy
ul. Wczasowa 3/5

330 metrów do morza

restauracja

strefa wellness z krytym
basenem i saunami

kawiarnia, bistro

podgrzewany basen

siłownia zewnętrzna

jacuzzi

salon gier

4 place zabaw

2 zjeżdżalnie wodne

małpi gaj

wypożyczalnia rowerów

brodzik dla dzieci

boisko plażowe

Domki 85m2
Przestronny salon, w pełni wyposażona
kuchnia z rodzinną jadalnią, nowoczesna
łazienka, dwie sypialnie, balkon z widokiem
na dziedziniec oraz ogromny taras - to standard
w komfortowych domach drewnianych.
Przestronna sypialnia z balkonem i widokiem na dziedziniec

Apartamenty 55m2
Nowoczesny salon z TV 50”, jadalnia, w pełni wyposażony
aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, przytulna sypialnia
z TV 32” na piętrze oraz balkon z widokiem na basen
to wysoki standard. Całość o łącznej powierzchni 55m2
gwarantuje komfortowy wypoczynek dla 4-osobowej rodziny.

Sypialnia na antresoli - komfort i wygoda

Apartamenty 40m2
W apartamentach znajdziesz przestronny salon z TV 50”, w pełni
wyposażoną kuchnię z jadalnią, łazienkę z prysznicem oraz balkon
z widokiem na basen. Całość o łącznej powierzchni 40m2 pozwala
cieszyć się komfortem i daje mnóstwo radości całej rodzinie.
Przestronny salon z widokiem na dziedziniec

Restauracja
Zapraszamy na doskonałe dania zaprojektowane przez uznanego Szefa Kuchni
Jacka Grajsera - zwycięzcę konkursu Chefs Culinar Cup. Oferujemy bogate
i urozmaicone śniadania oraz obiadokolacje w formie szwedzkiego bufetu.

Bistro

Kawiarnia

Szybka obsługa i smaczne jedzenie. W menu znajdziesz popularne

Pyszne cappuccino, zimne piwo czy świeżo zrobiony koktajl - bogata oferta

dania wykonane z produktów najwyższej jakości przez naszych kucharzy.

naszych kawiarni z widokiem na basen umili Wam pobyt i doda chwili wytchnienia.

Zupy, pizza, makarony czy burgery z wyselekcjonowanej wołowiny to tylko

Oferujemy kawę, herbaty, wyciskane soki, piwo i całą paletę najpopularniejszych

niektóre pozycje z karty menu. Ponadto uraczymy Was pysznymi goframi,

alkoholi. Ponadto świeże owoce, jogurty, ciasta domowego wypieku,

kręconymi lodami oraz sezonowymi rodzajami domowych ciast.

popcorn i nachos. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Strefa wellness
z krytym basenem
Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort naszych gości i uatrakcyjnić pobyt w Holiday
Park & Resort do dyspozycji oddajemy nowopowstałe strefy wellness z odnową biologiczną, w skład których wchodzą basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz sauny: sucha
i parowa. Całość dopełni relaksacyjna muzyka oraz ciepłe oświetlenie, dzięki czemu
wypoczniesz, odprężysz się i zregenerujesz swój umysł i ciało.

Sauna parowa

Sauna sucha

LUKSUSOWE
DOMY 85m2
Basen z brodzikiem
W upalne dni wszyscy marzymy o kąpieli wodnej, dlatego w centrum

Zjeżdżalnie
wodne
Przestronny salon, w pełni
wyposażona
kuchnia z rodzinną jadalnią, nowoczesna
Niepowtarzalna frajda nie tylko dla najmłodszych.

naszych ośrodków znajduje się odkryty basen z podgrzewaną wodą

łazienka,
sypialnie,
balkon
z widokiem
Są idealnym dwie
sposobem
na ochłodę
i wspaniałą

o powierzchni nawet 250m2. W trosce o komfort i bezpieczeństwo

zabawę
dla całej rodziny
słoneczny dzień.
na dziedziniec
orazwogromny
taras

najmłodszych gości przygotowaliśmy brodzik z podgrzewaną wodą.

Przy basenie i zjeżdżalni znajduje się strefa relaksu

- to standard

w luksusowych domach drewnianych.
z leżakami do dyspozycji wszystkich gości.

Jacuzzi

Bajeczne place zabaw

Odśwież swoje ciało i umysł. Odprężająca hydroterapia

Zabawa to najważniejszy element wakacji każdego dziecka.

w jacuzzi pod gołym niebem to doskonała forma relaksu.

Specjalnie dla nich zbudowaliśmy huśtawki, bujaki oraz bajeczne

Właściwe połączenie wody z powietrzem przywraca

place zabaw pełne wizerunków kwiatów i zwierząt, które przeniosą

organizmowi energię i piękny wygląd.

Wasze pociechy w magiczną krainę beztroski.

Boisko plażowe

Animacje dla dzieci

Ponad 100m2 złotego piasku to specjalna przestrzeń do wspólnych

Zespół doświadczonych animatorów to gwarancja najlepszej

rozgrywek. Zagraj w siatkówkę, badmintona lub wymyśl własną grę

zabawy i edukacji dla dzieci przez cały dzień, a dla rodziców

i baw się wspólnie z rodziną oraz nowymi przyjaciółmi.

czas wytchnienia i relaksu. Każdy dzień to niepowtarzalny
program animacji i ciekawy świat rozrywki.

Salon gier
Bilard, cymbergaj, koszykówka a może strzelanka wodna? Duży wybór

Małpi gaj - świat zabaw
dla najmłodszych

najatrakcyjniejszych gier zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Sala zabaw
gwarantuje świetną rozrywkę dla całej rodziny szczególnie w pochmurne dni.

Wspaniała zabawa dla wszystkich dzieciaków! Znajdziesz tutaj tor przeszkód,
zjeżdżalnie i baseny pełne kolorowych kulek oraz specjalnie wydzieloną strefę
z atrakcjami przystosowanymi dla naszych najmłodszych gości.

Inne atrakcje

Siłownia zewnętrzna

W każdym ośrodku do dyspozycji gości oddajemy piłkarzyki,

Chcesz zadbać o formę fizyczną na wakacjach? Nie ma problemu!

stoły do ping ponga, hulajnogi, samochodziki, gokarty, rowerki

Do dyspozycji oddajemy siłownię na świeżym powietrzu, dzięki czemu

i inne atrakcje - nie będzie czasu na nudę!

zadbasz o swoją kondycję i dobre samopoczucie na cały dzień.

Holiday Park & Resort
Uzdrowisko Cieplice Zdrój
450 domków

650 apartamentów

Uzdrowisko Cieplice Zdrój zlokalizowane jest
w bezpośrednim sąsiedztwie Jeleniej Góry
i zapewnia doskonałe warunki do rodzinnego
wypoczynku. Świeże powietrze, urokliwe szlaki piesze i rowerowe, bliskość infrastruktury
narciarskiej i popularnych atrakcji sprawia, że
w Uzdrowisku Cieplice Zdrój każdy znajdzie
coś dla siebie.
Od września 2022 r. udostępnimy naszym
Gościom 77 komfortowych domów.

Holiday Park & Resort
Uzdrowisko Cieplice Zdrój

Rezerwacje:
+48 735 200 800
www.holidaypark.pl

Rowy
Ustronie
Morskie
Niechorze
Mielno
Kołobrzeg
Pobierowo

