
Promocje i oferty specjalne: 

• Brak ukrytych kosztów 

W Magra Holiday Club nie płacisz dodatkowo za: prąd, wifi, monitorowany 

parking, animacje, korzystanie z basenów, leżaki, parasole, parawany, występy 

artystów, wymianę pościeli, wymianę ręczników, korzystanie z pralni i prasowalni, 

wypożyczanie akcesoriów dla dzieci (łóżeczka, wózek na plażę, nocniki, deski 

toaletowe, nianie elektroniczne), kaucji za sprzątanie. W cenie pobytu jest już też 

opłata klimatyczna. Nie musisz wydawać ani jednej dodatkowej złotówki na 

wyżywienie, ponieważ wszystkie zbilansowane posiłki są w cenie ( śniadania w 

postaci obfitego bufetu, lunch boxy na plażę, dwudaniowy obiad, desery, bogate 

kolacje tematyczne).  Nie naliczane są również dodatkowe opłaty za napoje 

bezalkoholowe serwowane w ramach posiłków (w tym: wodę, soki tłoczone, kawę, 

herbaty, kakao, mleko). W Magrze w cenie oferty jest: wypożyczalnia rowerów, 

korzystanie z biblioteki książek i planszówek oraz oferta fitness ( aqua aerobic, 

nordic walking, fitness na plaży i zajęcia rekreacyjne dla dzieci). 

 

• Stały Klient i Nowy Klient: 

Wszystkim Stałym Klientom* gwarantowane jest 3% zniżki na całą ofertę.  

Każdemu  Stałemu Klientowi oferuje się dodatkowy BON KAWIARNIANY o 

wartości 500zł do oferty ,,3% zniżki dla Stałego Klienta” w wypadku, gdy poleci  

nasz ośrodek Nowemu Klientowi.** 

Warunkiem tej promocji jest polubienie i śledzenie magrowego profilu FB i 

Instagrama zarówno przez polecających, jak i przez Nowych Klientów oraz 

założenie wiążącej rezerwacji  na najbliższy sezon letni zarówno przez Stałych 

Klientów, jak i przez Nowych Klientów na minimum tygodniowy pobyt. W 

jednym sezonie letnim Stały Klient  może skorzystać z tej promocji tylko raz. BON 

KAWIARNIANY jest do wykorzystania wyłącznie w kawiarni ośrodka i  nie 

podlega zamianie na gotówkę, czy inne usługi. 

 

Niezmienność ceny 

Wszystkim Stałym Klientom, którzy wpłacą zaliczki na następny sezon letni do 31 

sierpnia kończącego się sezonu, ośrodek gwarantuje niezmienność ceny. 

 

 



 

• Powracający Klient 

Goście, którzy korzystali z usług ośrodka, choć nie w ostatnim sezonie letnim i 

powracają tutaj na swój kolejny letni wypoczynek,  otrzymują  BON na usługi w 

wysokości 300zł, do zrealizowania podczas swojej kolejnej rezerwacji. Bon może 

być zrealizowany w kawiarni, na masaże, lekcje pływania, badmintona czy jazdy na 

rowerze.*** 

 

• Czwartki z rabatem 

W trakcie sezonu letniego w  czwartki pojawiają się oferty specjalne. Pytajcie o nie 

telefonicznie: 

 +48 509822337 lub +48 517534108  

 Czasami zwalniają z przyczyn losowych  domki i możecie uzyskać bardzo korzystne 

rabaty.  

 

• Zniżka seniorska 

Wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat, otrzymują w Magra Holiday Club 

następujące zniżki: 

- 100zł na tydzień przy rezerwacjach pokojów 2-osobowych 

- 200zł na tydzień przy rezerwacjach pokojów 3- osobowych 

-300zł na tydzień przy rezerwacjach domków 4+, bungalowów i bungalowów+ * 

 

• Darmowy pobyt czworonogów  

W Magra Holiday Club nie ma żadnych opłat za pobyty psów i kotów. 

 

 

 

 



• Bon turystyczny 

Wykorzystajcie swoje BONY TURYSTYCZNE w Magra Holiday Club, a 

otrzymacie dodatkowy  prezent: Magrowy Bon Turystyczny o wartości 100zł. 

 

• Bliźniakowa promocja 

Rodzice bliźniaków między 2 a 9 rokiem życia zapłacą w sezonie A – B tylko 

za jednego z bliźniaków! 

 

• Tort dla każdego jubilata 

  Każdy Magrowicz, który w czasie pobytu wakacyjnego w MAGRA HOLIDAY 

CLUB obchodzi swoje urodziny, otrzymuje gratisowo tort     . 

 

• Promocja dla rodzin z dziećmi z Zespołem Downa 

W sezonie 2023 ośrodek objął promocją rodziny z dziećmi z Zespołem Downa. Za 

pobyt dzieci z zespołem Downa nie są w sezonie 2023 pobierane opłaty. * 

 

Promocje nie sumują się ( oprócz promocji ,,niebieskich”, które obowiązuje 

niezależnie od innych wybranych zniżek).  

*Stały Klient to klient, który gościł u nas co najmniej raz i w ostatnim sezonie. 

Rabat nie rośnie wraz z ilością pobytów. 

**Nowy klient to klient, który nie korzystał nigdy z oferty Magra Holiday 

Club.  

*** Powracający Klient, to klient, który skorzystał już kiedyś z oferty Magra 

Holiday Club, ale nie w ostatnim sezonie letnim. 

 


