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Ultra Marine*****+  

Ultra Marine*****+  to luksus wymykający się wszelkim kategoriom. Kolejny po Marine 

Hotel***** wyjątkowy na polskim wybrzeżu hotel, w którym komfort i relaks łączą się w 

jedność. Położony kilka kroków od morza zachwyca nie tylko ultranowoczesną architekturą, 

ale także rozciągającym się z każdego apartamentu spektakularnym widokiem na Bałtyk. 

Ultra Marine*****+ zainauguruje swoją działalność w wakacje 2011 roku i wejdzie w skład 

kompleksu Marine Hotel*****. 

O wyjątkowości Ultra Marine*****+ świadczą nie tylko luksusowe warunki oferowane gościom 

i klientom, ale przede wszystkim lokalizacja. Resort położony jest 20 metrów od morskiego 

brzegu. To ewenement nie tylko na skalę Kołobrzegu, ale także całego polskiego wybrzeża. 

W myśl zasady: liczy się przede wszystkim lokalizacja, tak unikalne położenie dodatkowo 

podwyższa wartość nieruchomości. 

 Ultra Marine*****+ dzieli od wody jedynie plaża i nadmorska promenada. Bliskość parku i 

rezerwatu Natura 2000 daje pewność, że pobyt w Ultra Marine***** ma także zbawienny 

wpływ na zdrowie. Przebiegająca obok ścieżka rowerowa do Ustronia Morskiego, jest 

wyjątkową atrakcją aktywnie spędzających czas gości. 

Budynek Ultra Marine*****+ został zaprojektowany w taki sposób aby w całości otworzyć go 

na piękną okolicę. Dlatego też jego elewacja będzie pokryta szklaną taflą. Dzięki temu z 

każdego apartamentu rozpościerał się będzie wspaniały widok na morze. Architekci z biura 

Projektor Architekci postarali się o to, by niezwykła bryła skrywająca luksusową przestrzeń 

była dopełnieniem wspaniałego krajobrazu. 

O standardzie Ultra Marine*****+  świadczą przede wszystkim apartamenty. Na 4 piętrach 

rozplanowane zostały jedynie 42 apartamenty od 1- do 4-pokojowych. Ich powierzchnia 

wynosi od 19 do 173 m2. Z każdego z nich rozpościerać się będzie wspaniały widok na 

morze. Mało tego, idąc hotelowym korytarzem można podziwiać Bałtyk. Apartamenty 

wykończone będą pod klucz z najwyższej klasy materiałów. Wszystkie mają przeszklone, 

otwierane loggie. 
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Zarówno Właściciele apartamentów jak i Goście Ultra Marine*****+ będą mogli w pełni 

korzystać z całej infrastruktury hotelowej sąsiedniego Marine Hotel*****. Do dyspozycji 

oddajemy dwie restauracje, dwupoziomową kawiarnię z tarasem na dachu oraz lobby bar. W 

podziemiach hotelu znajduje się MarinGo! - klub nocny  z kręgielnią  

Bogata oferta centrum SPA & Wellness obejmuje m.in. masaże tajskie wykonywane przez 

rodowitą Tajkę, zabiegi kosmetyczne i kuracyjne, czy też relaks w tureckiej łaźni hamman, a 

także hot tub – zewnętrzne jacuzzi czynne cały rok. Właściciele apartamentów mają 

nieograniczony dostęp do wodnej części SPA składającej się z dwóch basenów z podwodną 

muzyką, kompleksu saun i łaźni. 

 W MarineS pod opieką trenerów można uczestniczyć w bogatym programie ćwiczeń. 

Fitness, cardio fitness, body pump, pilates, joga czy też aqua aerobic prowadzone są przez 

wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Przygotowaliśmy także kort do Ricochet oraz 

wypożyczalnie rowerów i sprzętów wodnych. W Marine Hotel***** znajduje się także 

największe na wybrzeżu centrum konferencyjno-bankietowe. W czterech salach  

wyposażonych w nowoczesny sprzęt konferencyjny, już nebawem pomieści aż 1000 Gości. 

Kupując apartament w jednej z naszych inwestycji zyskujesz podwójnie! Wypracowaliśmy 

system timesharing, dzięki któremu każdy z Właścicieli ma gwarancję stałego miesięcznego 

dochodu z wynajmu swojego apartamentu. Zarobek to nie tylko wzrost wartości 

nieruchomości. Oddany w ręce naszej firmie operatorskiej pracuje sam na siebie! Każdy 

Właściciel ponadto, ma możliwość korzystania z apartamentu na własne potrzeby. Ultra 

Marine*****+ to nie tylko wakacje we własnym apartamencie, ale także zysk z wynajmu! 

 


