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RAJ TEN MAJ!
TAK PACHNIEĆ MOŻE TYLKO MAJ! CZAS RODZINNYCH WYJAZDÓW, RADOSNYCH 
PODRÓŻY, TURYSTYCZNYCH ODKRYĆ. POMYŚL O NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻACH 
BAŁTYKU, PRZESTRONNYCH APARTAMENTACH TUŻ ZA PASEM WYDM, GWARZE 
ROZEŚMIANYCH POCIECH, SMAKOŁYKACH PYSZNEJ KUCHNI I O… GOLDEN TULIP
MIĘDZYZDROJE RESIDENCE!

Czekają na Ciebie komfortowo wyposażone, przestronne apartamenty z dala od zgiełku, 
na skraju lasów Wolińskiego Parku Narodowego, zaledwie 100 m od pięknej, czystej plaży.



ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ OFERUJEMY:

Cena pobytu już od 1 639 zł od osoby. *

* Ostateczna cena pobytu jest zależna od liczby osób oraz rodzaju wybranego apartamentu.

Ważne: w związku z trwającym stanem pandemii dostępność poszczególnych usług może podlegać ograniczeniom 
wynikającym z aktualnych przepisów prawa i decyzji obiektu. W trosce o najwyższy standard usług, na bieżąco wdrażamy 
procedury sanitarne, jednak nabywając niniejszą ofertę, akceptujesz brak możliwości korzystania z wybranych 
udogodnień w związku z COVID-19. 

Oferta ważna w terminie 29.04-03.05.2022 r.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z Recepcją:

+48 91 350 86 00, +48 724 022 909

reception@goldentulipmiedzyzdroje.com lub www.miedzyzdrojegoldentulip.pl
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• 4 noclegi w przestronnym apartamencie z balkonem, aneksem kuchennym i wygodną jadalnią
• 4 śniadania w formie bufetu
• 4 obiadokolacje w formie bufetu
• SPA & Wellness nielimitowany dostęp do: sauny suchej i parowej, basenu z przeciwprądami,

jacuzzi
• bezprzewodowy Internet
• program animacyjny dla najmłodszych dzieci oraz pokój zabaw i gier
• zewnętrzny plac zabaw dla dzieci
• rekreacja dla każdego: sala fitness, bilard, nordic walking, tenis stołowy
• gry planszowe, karciane oraz biblioteczka dla książkowych moli

W OFERCIE:

• monitorowany parking podziemny dla samochodów osobowych

• wypożyczalnię rowerów
• możliwość skorzystania z oferty masaży i zabiegów SPA




