
Zadzwoń lub zarezerwuj online i spędź 

spokojne święta z bliskimi i z dobrym 

humorem w Holiday Park & Resort! 

Noclegi w komfortowych 9-osobowych domkach
i 4-osobowych apartamentach

Złap chwilę wytchnienia i spędź niezapominane Święta razem z nami.
Gwarantujemy przepyszne jedzenie, moc atrakcji dla dzieci i dorosłych

oraz niepowtarzalny, rodzinny klimat. 

+48 735 200 800

kontakt@holidaypark.pl

Rodzinne Święta Wielkanocne
w Holiday Park & Resort!

Świąteczny
klimat

Uroczyste
śniadania

Wielkanocne
słodkości

Codzienne
animacje



Na Wielkanocnym stole
w Holiday Park & Resort!

Niedziela
9.04

Świąteczny barszcz biały z jajkiem

Świąteczna sałatka niemiecka z boczkiem

Jajka faszerowane z szynką i szczypiorkiem

Pasta jajeczna ze szprotką

Klopsy w sosie musztardowym

Serek twarogowy ze świeżymi ziołami

Kiełbasa biała parzona cienka z cebulą smażoną

Polędwiczka drobiowa w sosie chrzanowym

Kiełbasa swojska grillowana

Babka majonezowa z lukrem

Świąteczny keks Wielkanocny

Poniedziałek
10.04

Staropolski żurek z jajkiem gotowanym

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Jaja gotowane na twardo z majonezem i rzodkiewką

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem

Pieczeń rzymska faszerowana z papryką
i jajkiem gotowanym na twardo

Jaja faszerowane żółtkiem i szprotką

Kiełbasa Biała Parzona Cienka

Pasztet Świąteczny wieprzowy

Kiełbasa swojska smażona z cebulą

Babka Wielkanocna klasyczna

Ciasto marchewkowe

Bufet śniadaniowy
 w lokalizacjach Rowy, Pobierowo, Mielno, Ustronie
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Na Wielkanocnym stole
w Holiday Park & Resort!

tylko 199 zł / 2 dni dla 2 osób

Catering śniadaniowy na wynos
w lokalizacjach Cieplice-Zdrój, Niechorze i Grzybowo

Niedziela
9.04

Świąteczny żurek z jajkiem gotowanym 2x300ml na os.

Tradycyjna sałatka jarzynowa 300g

Jaja gotowane na twardo z majonezem
i rzodkiewką 450g

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 200g

Klopsy w sosie chrzanowym
+pieczone ziemniakami cząstki 250g

Pieczywo - Bułka Poznańska 4szt. - 55g sztuka

+ Chleb na zakwasie 100g + Masło Porcyjne 40g

Pasztet Świąteczny Wieprzowy 150g

Kiełbasa Biała Parzona Cienka od Rzeźnika 200g

Kiełbasa Swojska Smażona z Cebula 200g

Babka wielkanocna Klasyczna 120g

Ciasto Marchewkowe 120g

Poniedziałek
10.04

Barszcz biały z kiełbasą
i jajkiem gotowanym 2x300ml na os.

Świąteczna sałatka niemiecka z boczkiem 300g

Jajka faszerowane z szynką konserwową
i szczypiorkiem 450g

Pasta jajeczna ze szprotką 200g

Kurczak w sosie musztardowym
+ pyzy drożdżowe 250g

Pieczywo - bułka kajzerka 4szt. - 55g sztuka

+ chleb na zakwasie 100g + masło porcyjne 40g

Serek twarogowy z cebulą i ziołami 150g

Kiełbasa biała parzona gruba od rzeźnika 200g

Frankfurterka grillowana z cebulą 200g

Świąteczna babka majonezowa z lukrem 120g

Świąteczny keks Wielkanocny 120g


