
 

 

 

 

 

 

Usługi dodatkowe w Marine Hotel***** 

 

Ine SPA to luksusowe SPA & Wellness:  

Strefa SPA - baseny ze szlachetnej stali nierdzewnej z plażą z egzotycznego drewn   (basen 

pływacki z podwodną muzyką, basen rekreacyjny z atrakcjami z leżankami z masażem, 

ławeczkami z masażem, masażami ściennymi, masażami karku); jacuzzi zewnętrzne – 

ośmioosobowe z gejzerem powietrznym, czynne cały rok; sauna sucha, łaźnie (parowa, 

aromatyczna); grota śnieżna; grota wodna; tepidarium (4 podgrzewane 

leżanki),wypoczywania; 

Strefa Wellness - recepcja z profesjonalną obsługą, designerski hol Wellness, stylowa 

wypoczywalnia z leżankami; 18 gabinetów (zabiegi relaksacyjne; w tym masaże i rytuały, 

również te egzotyczne jak tajskie - wykonywane przez rodowitą Tajkę - ajurwedyjskie czy z 

Bliskiego Wschodu wykonywane przez obsługę „native”; zabiegina twarz, dłonie, stopy i 

ciało; kąpiele w mleku, piwie, z wykorzystaniem alg, soli i borowiny - w Kołobrzegu jest 

kopalnia borowiny - zabiegi ujędrniające i antycellulitowe, wizaż; odnowa biologiczna; zabiegi 

rehabilitacyjne; zabiegi kosmetyczne; hydroterapia; hamman; SPA dla Dwojga (VIP) – 

jacuzzi, sauna, łaźnia błotna, stół do masażu, leżanki; idea – intymnie miejsce dla par; salon 

fryzjerski; solarium; możliwość organizowania imprez, np. wieczorów panieńskich. 

 

 

Restauracje i bary: 

PerMare restauracja hotelowa na 200 osób z kuchnią śródziemnomorską i międzynarodową, 

z wydzieloną salą VIP (bankiety, konferencje do 25 osób), dodatkowe bufety, bar oraz 

przede wszystkim kuchnia otwarta (show, gotowanie „na żywo”); zawsze świeże ryby i 

owoce morza z najdalszych zakątków Świata, makarony własnej roboty.  

 

Lobby Bar przy recepcji z drinkami, koktajlami, napojami alkoholowym i bezalkoholowymi 

oraz międzynarodowymi przekąskami; 50 miejsc siedzących. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Marini Café 2-poziomowa kawiarnia, na ostatnim piętrze w budynku, z widokiem na morze 

icałe wybrzeże Kołobrzegu (wejście do portu, molo i latarnię morską, z ponad 150 m2 

tarasem na dachu, czynnym wiosną i latem z 60 miejscami siedzącymi i leżakami. 

 

Klub nocny  

MarinGo! – designerski klub nocny z kręgielnią i gastronomią na ponad 400 osób, 150 

miejsc siedzących, sala VIP z widokiem na „parkiet” przez lustro weneckie; profesjonalna 

scena dla zespołu muzycznego, co tydzień w piątek i sobotę znani DJ-e z kraju i zagranicy; 

najlepsza w zachodniopomorskim obsługa barmańska płci pięknej; dodatkowo w tygodniu 

dancing dla kuracjuszy i gości 50+; ochrona. 

 

Centrum konferencyjno-bankietowe 

Infrastruktura konferencyjno- szkoleniowa i bankietowa na 1.000 osób, 4 sale konferencyjne i 

bankietowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt konferencyjny. 

 

Sport 

MarineS – siłownia, zajęcia fitness i cardio fitness, body pump, pilates, joga, nordic walking, 

aqua aerobic, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów; Ricochet;możliwość 

wypożyczenia rowerów; możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego (w tym skuterów 

wodnych) i leżaków na prywatnej hotelowej plaży. 

 

Inne 

- sala i ogród zabaw dla dzieci MarMini 

- sala klubowa 

- designerski salon fryzjerski 

- przechowalnia sprzętu sportowego gości 

- 24h concierge, monitoring 

- lokale usługowe – kiosk, kantor, odzież, pamiątki 
 

 

Zaloguj się aby pobrać zdjęcia i wizualizacje 


