
Długo musieliśmy czekać, lecz w końcu możemy ogłosić to całemu światu:  
Jedziemy na WAKACJE! Nadchodzi upragnione LATO,  
a Golden Tulip Międzyzdroje Residence z szeroko otwartymi drzwiami 
czeka na Wasz przyjazd. Zapewniamy cudowną bałtycką plażę, pogodę, 
kryształowe morskie powietrze i doskonały  
wypoczynek! 

Czekają na Ciebie komfortowo wyposażone, przestronne  
apartamenty z aneksami kuchennymi, dużymi balkonami, tarasami   
i wygodnym miejscem do wypoczynku dla całej rodziny.  

Jedziemy
na WAKACJE!

Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje
Tel: +48 91 350 86 00

WWW.MIEDZYZDROJEGOLDENTULIP.PL



W RAMACH OFERTY:

• 5 noclegów w przestronnym apartamencie z balkonem, aneksem kuchennym i wygod-

ną jadalnią

• 5 śniadań w formie bufetu

• 5 obiadokolacji w formie bufetu

• SPA & Wellness nielimitowany dostęp do: sauny suchej i parowej, basenu z przeci-

wprądami, 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 z wyborem ciekawych książek dla dzieci i 

dorosłych

DODATKOWE USŁUGI ODPŁATNE:

• podziemny, monitorowany parking dla samochodów osobowych 

• wypożyczalnię rowerów

• możliwość skorzystania z oferty masaży i zabiegów

Ważne:
W związku z trwającym stanem pandemii dostępność poszczególnych usług może podlegać ogranicze-
niom 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.

*Ostateczna cena pobytu jest zmienna i zależy od wybranego terminu.

Oferta ważna w terminie  25.06.2021 - 28.08.2021

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją
+48 91 350 86 00; +48 724-022-909;

reception@goldentulipmiedzyzdroje.com

Zarezerwuj jak najszybciej i uzyskaj nawet 15% rabatu!

JUŻ OD

1960 PLN
za osobę za 5 dni
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