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Sand Hotel****  

 

Sand Hotel**** położony przy ulicy Zdrojowej 3 w Kołobrzegu, to połączenie 

wysmakowanego designu z luksusem. W kompleksie oddalonym 150 metrów od morza i 

kilka kroków od starówki, znajdują się apartamenty o niespotykanym w obiektach tej kategorii 

standardzie i wielkości. Goście hotelowi mają wybór spośród apartamentów zarówno 1- jak i 

4-pokojowych o powierzchni od 25 do 105 m2. Większość z nich posiada loggie, balkony lub 

tarasy. Na ostatnim piętrze znajdują się apartamenty o wysokości 5 metrów z sypialnią na 

antresoli oraz świetlikiem w dachu. 

 

Sand Hotel**** to nie tylko luksusowy nocleg, ale również miejsce relaksu i rozrywki. Taras 

na dachu doskonale sprzyja słonecznym kąpielom. W Sand SPA - centrum SPA & Wellness 

- można poddać się regenerującym zabiegom. Kilkanaście gabinetów oferuje masaże, 

rytuały tajskie oraz sesje relaksacyjne i kosmetyczne. Goście hotelowi mogą bez ograniczeń 

korzystać z części rekreacyjnej składającej się z basenu z drewnianą plażą połączonego ze 

strefą łaźni i sauny. Sand Sport z kolei, to doskonała okazja aby popracować nad kondycją. 

Różnorodna oferta ćwiczeń oraz nowoczesny sprzęt fitness sprawią, że trening zamieni się 

we wspaniały aktywny wypoczynek. 

 

Na kulinarną wędrówkę zaprasza restauracja Sand{acz}, gdzie fuzja śródziemnomorskich, 

azjatyckich oraz rodzimych smaków zadowoli każde podniebienie. Armando, szef kuchni, 

który kulinarną praktykę zdobywał w najlepszych restauracjach Sanremo i Monte Carlo, jest 

gotów przyjąć nawet najbardziej ekstrawaganckie zamówienie. 

 

Sand Hotel**** to również centrum kołobrzeskiego życia nocnego. W mieszczącym ponad 

300 osób Sand Klubie organizowane są nie tylko imprezy taneczne przy muzyce polskich i 

zagranicznych DJ-ów, ale także Sandingi, na które zaproszeni są Goście w wieku od 50 lat. 

 

Sand Hotel**** jest także doskonałym miejscem na turystykę biznesową. Trzy sale 

konferencyjne z profesjonalnym wyposażeniem oraz sala bankietowa umożliwią organizację 

spotkań do 150 osób. 

 


