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Holiday Boat
– luksus na wodzie
KRAKÓW JEST JEDNĄ Z NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH DESTYNACJI TURYSTYCZNYCH NA TERENIE POLSKI. MILIONY TURYSTÓW Z CAŁEGO
ŚWIATA PRZYBYWAJĄ DO MIASTA KRÓLÓW POLSKI, KTÓRE NIEMAL
NIE POGRĄŻA SIĘ WE ŚNIE. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH WYKLUCZA UCZESTNICTWO W KAŻDYM MOŻLIWYM WYDARZENIU, ZMUSZA DO PRZEMYŚLANEGO WYBORU JEDNEJ Z WIELU OPCJI.
Daniel Wałamaniuk – prezes
Kraków to bez wątpienia magiczne miasto. Jego historyczna część widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To właśnie ta unikalna atmosfera Krakowa uwiodła firmę Holiday Boat w osobie jej właściciela.
Poczuł, że nie może nas tam zabraknąć. Tak spełniło się
jego kolejne marzenie i powstała spółka Holiday Boat
Kraków.
Kraków jest bez wątpienia niebywały. Produkt,
z którym Holiday Boat wybrał się w jego światowe progi należy do tej samej krainy wyjątkowości. Pochodzi
z drugiego końca Polski, z krainy jezior i lasów. Firma
Holiday Boat istnieje od 1 lipca 2011 roku. Powstała w Augustowie, położonym w regionie o długoletnich tradycjach w dziedzinie przemysłu stoczniowego
i produkcji jednostek pływających. Głównym profilem
działalności naszej firmy jest produkcja łodzi wycieczkowych. Wyposażamy je zarówno w silniki benzynowe,
jak i napędy elektryczne z doładowaniem solarnym,
by można było je eksploatować na wszelkiego rodzaju
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akwenach, nawet tych znajdujących się na terenie Parków Krajobrazowych. Oprócz doświadczenia w dziedzinie konstruowania i produkowania jednostek pływających, firma Holiday Boat posiada praktykę w branży
turystycznej i eventowej. Każdy model katamaranu
podlegał weryfikacji klientów żeglugi pasażaerskiej.
Dlatego też każde zastosowanie i ulepszone rozwiązanie należy uznać za przetestowane.
Szanując doświadczenie, nieustannie podążamy
ścieżką innowacji. Oferujemy szeroki pakiet sprawdzonych w praktyce rozwiązań i zawsze stajemy na
wysokości powierzonych nam zadań, wykorzystując
nasz nieprzeciętny potencjał twórczy. Bez względu na
to, co robimy, zawsze działamy z pasją i precyzją. Produkowane przez naszą firmę ekskluzywne katamarany
to nasza duma, także z tego, że jest to wyrób polskiego
pochodzenia. Korzystamy z komponentów i usług oferowanych przez firmy rdzennie polskie, często lokalne.
Zależy nam na uczestnictwie w procesie zmiany po-
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dejścia klientów z całego świata do produktu polskiego. Dbałość o wysoką jakość naszych łodzi ma na celu
ugruntowanie wysokiej rangi towarów wyprodukowanych w Polsce.
Produkt luksusowy musi spełnić wiele warunków,
by zasłużyć na swoją klasę. Doskonale orientujemy się
w świecie komfortu i wysokiej jakości. Otaczamy się
produktami wysokiej klasy, lubimy elegancję. Dlatego
nasze katamarany niejako muszą być eksluzywne.
Każdy model zamówiony przez klienta Holiday
Boat jest w najwyższym stopniu spersonalizowany.
Podczas procesu konstrukcji i wyposażania jednostek
dla naszych odbiorców, służymy fachowym doradztwem, wypróbowanymi patentami i zweryfikowanymi
w praktyce schematami oraz opiniami na temat przetestowanych przez nas artykułów i komponentów. Oferujemy naszym klientom fachowe poradnictwo i kontakty
z firmami pomagającymi uzyskać dofinansowanie na
zakup łodzi.
Nasze projekty i realizacje spełniają wszystkie
wymagania znaku bezpieczeństwa CE. Jako jedyni
w Europie uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa CE
na pokład słoneczny! Produkowane przez nas jednostki zostały poddane wszelkim niezbędnym badaniom,
które potwierdziły ich bezpieczne użytkowanie. Nasze katamarany zostały dopuszczone do zastosowania
w żegludze pasażerskiej przez PIP, SANEPiD, PRS i Żeglugę Polską.
Historia Holiday Boat to przykład spełnienia marzeń
o niemożliwym, o luksusie i przygodzie jednocześnie.
Doświadczenia zawodowe zbierane przez założyciela
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firmy od najmłodszych lat oraz wnikliwa analiza rynku,
pozwoliły zacząć realizować plany zbudowania rozległej sieci usług rejsów pasażerskich oferowanych przy
wykorzystaniu jednostek, które są wykończone w luksusowym standardzie. Nasze pragmatyczne i analityczne podejście do zjawiska żeglugi pasażerskiej pozwoliło
przygotować katamaran o niezmiernie wszechstronnym zastosowaniu. Każda jednostka wyprodukowana
przez Holiday Boat może służyć jako statek pasażerski
i autobus wodny, można na nim prowadzić szkolenia,
prezentacje oraz eventy dla firm, spotkania biznesowe,
ale także imprezy okolicznościowe takie jak imieniny,
urodziny, komunie, wieczory panieńskie, kawalerskie
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oraz wesela. Nasze katamarany mogą z powodzeniem
pełnić także funkcję pływających restauracji.
Każda wyprodukowana przez nas jednostka pływająca jest wyposażona w skórzane, miękko tapicerowane, komfortowe kanapy, w pełni wyposażony
bar i zaplecze gastronomiczne oraz elegancką toaletę.
Ogrzewanie, w które wyposażamy każdy katamaran,
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pozwala odbywać komfortowe rejsy bez względu na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Niezmiernie
ważną kwestią dla nas jest profesjonalne nagłośnienie,
zaplecze multimedialne, które starannie dobieramy
i wszechstronnie testujemy.
W ciągu dwóch lat, z uporem i konsekwencją stworzyliśmy podwaliny dużej firmy. Obecnie nasi klienci
mogą skorzystać z możliwości rejsu, bądź świętowania
na pokładzie ekskluzywnego katamaranu w Polsce:
w Augustowie, Bydgoszczy, Kołobrzegu, czy Wrocławiu, a także za granicą: w Druskiennikach i Trokach
na Liwtie. W najbliższym czasie do naszej sieci dołączy
Warszawa oraz Kraków, czyli ośrodki miejskie zlokalizowane nad główną Polską rzeką, Wisłą.
Media nie pozostały obojętne na naszą działalnośc
i nasze produkty. Na przykład informacyjny serwis internetowy z Suwałk napisał:
„Henry Ford powiedział kiedyś: „Wasze zarobki
wcale nie zależą od pracodawcy. Wasze zarobki zależą
od tego, co wyprodukujecie”. W stronę biznesu tworzonego z pasją i z pomysłem, którego założenia idealnie
wpisują się w tę myśl, skierował się właśnie Daniel Wałamaniuk z Augustowa.”
Źródło: http://niebywalesuwalki.pl/2013/01/innowacja-na-wodzie/
Rozwój naszej działalności został także opisany:
„Marmur z drobinkami złota, drewno tekowe i prawdziwa skóra – to „podstawowe” atrybuty wnętrza kabiny katamaranów budowanych przez firmę „Holiday
Boat” z Augustowa. Luksusowe jednostki już niedługo
będą pływać po akwenach na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Polska jakość szturmem zdobywa rynek.”
Źródło: http://niebywalesuwalki.pl/2013/09/na-fali-sukcesu/
Pisała o naszym katamaranie także „Gazeta Wyobrcza”
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/
1,48722,17367066,Zobacz__jaki_katamaran_bedzie_plywal_w_tym_roku_po.html
Telewizja postanowiła wykorzystać nasz katamaran
do realizacji jednego z odcinków swojego programu
kulinarnego.
O renomie naszej marki świadczy fakt, że wszystkie
osobistości ze swiata filmu, muzyki i mediów będąc w Augustowie, goszczą na pokładzie naszych katamaranów:
http://www.holiday-boat.pl/goscie.html

Holiday Boat wychodzi z założenia, że wszystko,
czego nie dotyczy rozwój, zostaje w miejscu, a świat
to oimija i podąża dalej. A my płyniemy pod żaglami
innowacji! Przecieramy szlaki I wyznaczamy trendy.
Zapraszamy innych , by spróbowali nam dotrzymać
kroku.
Obecnie firma Holiday Boat intensyfikuje swoje
działania, których sprezycowanym i coraz bliższym
celem jest stabilna, dobrze prosperująca sieć oddziałów terenowych, oferujących rejsy i imprezy na luksusowych katamaranach naszej produkcji. Aktulanie
nasi klienci mogą popłynąć w rejs za granicą – na
Litwie w: Trokach, Druskiennikach, bądź świętować
na pokładzie ekskluzywnego katamaranu w Polsce, w: Warszawie, Wrocławiu, Ślesinie, Elblągu,
Świnoujściu, Szczecinie, Augustowie, Krakowie, Bydgoszczy, Kołobrzegu.

