
Marine Hotel***** z Kołobrzegu jako jedyny z całego województwa ma zawartą z UEFA 
umowę dotyczącą hoteli pobytowych dla narodowych drużyn piłkarskich 
uczestniczących w Euro 2012, a Kołobrzeg to jedno z 21 polskich miast branych pod 
uwagę jako centrum pobytowe dla tej imprezy.

We wtorek i środę 14-15 czerwca nadmorskie uzdrowisko wizytowali delegaci kadry 
narodowej Norwegii w piłce nożnej oraz przedstawiciele Euro 2012. 
Aby miasto podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej mogło gościć jedną z drużyn 
piłkarskich, musi spełniać szereg restrykcyjnych wymagań. Dwa najsurowiej oceniane przez 
UEFA elementy to odpowiednio dostosowany ośrodek treningowy, którym Kołobrzeg 
dysponuje oraz hotel, który musi spełniać najwyższe standardy jakościowe i bezpieczeństwa.

UEFA na bazę noclegową w Kołobrzegu zarekomendowała 5-gwiazdkowy Marine Hotel*****.
„Przez ostatnie 1,5 roku odwiedziło nas wiele delegacji, w tym Ambasador Francji, które oceniały 
Marine Hotel***** nie tylko pod kątem bazy noclegowej, ale także systemów bezpieczeństwa” – 
mówi Krzysztof Wiśniewski, Dyrektor Generalny Marine Hotel***** 
& Ultra Marine oraz Sand Hotel**** w Kołobrzegu. „Teraz jesteśmy obiektem na najlepszym 
światowym poziomie”  – dodaje.

W trakcie kolacji w hotelowej restauracji PerMare, z widokiem na morze, Norwegowie nie 
ukrywali, że są pod wrażeniem standardu Marine Hotel*****, nikt ich tak jeszcze nie przywitał 
i delektowali się wyszukanymi potrawami. Dodali, że zarówno komfortowe pokoje
z widokiem na morze oraz bogata oferta usług dodatkowych jak i strefa SPA & Wellness czy 
kawiarnia z widokiem na morze na ostatnim piętrze, w 100% spełniają ich wymagania.

W kolacji uczestniczyli, m.in. Kierownik Administracyjny Reprezentacji Norwegii Guttorm 
Dilling, szef jej ochrony Geir Ellefsen, Dyrektor ds. Centrów Pobytowych Euro 2012, Prezydent 
Miasta Janusz Gromek oraz przedstawiciele hotelu, którzy zgodnie stwierdzili, że Kołobrzeg 
jest wśród faworytów.
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piłkarskich, musi spełniać szereg restrykcyjnych wymagań. Dwa najsurowiej oceniane przez 
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dysponuje oraz hotel, który musi spełniać najwyższe standardy jakościowe i bezpieczeństwa.
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„Przez ostatnie 1,5 roku odwiedziło nas wiele delegacji, w tym Ambasador Francji, które oceniały 
Marine Hotel***** nie tylko pod kątem bazy noclegowej, ale także systemów bezpieczeństwa” – 
mówi Krzysztof Wiśniewski, Dyrektor Generalny Marine Hotel***** 
& Ultra Marine oraz Sand Hotel**** w Kołobrzegu. „Teraz jesteśmy obiektem na najlepszym 
światowym poziomie”  – dodaje.

W trakcie kolacji w hotelowej restauracji PerMare, z widokiem na morze, Norwegowie nie 
ukrywali, że są pod wrażeniem standardu Marine Hotel*****, nikt ich tak jeszcze nie przywitał 
i delektowali się wyszukanymi potrawami. Dodali, że zarówno komfortowe pokoje
z widokiem na morze oraz bogata oferta usług dodatkowych jak i strefa SPA & Wellness czy 
kawiarnia z widokiem na morze na ostatnim piętrze, w 100% spełniają ich wymagania.

W kolacji uczestniczyli, m.in. Kierownik Administracyjny Reprezentacji Norwegii Guttorm 
Dilling, szef jej ochrony Geir Ellefsen, Dyrektor ds. Centrów Pobytowych Euro 2012, Prezydent 
Miasta Janusz Gromek oraz przedstawiciele hotelu, którzy zgodnie stwierdzili, że Kołobrzeg 
jest wśród faworytów.

Ostateczne decyzje zapadną jednak po eliminacjach do mistrzostw Europy. Jak zapowiada 
Miasto Kołobrzeg, jeszcze w tym miesiącu materiały promujące ten ośrodek pobytowy tra�ą 
do wszystkich drużyn mających szansę na udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej.

O deweloperze

Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się kołobrzeski holding inwestycyjno
-deweloperski i hotelarski w segmencie second home. Naszym głównym produktem są 
obiekty apartamentowo-hotelowe i usługowe z systemem zarządzania wynajmem, czyli 
apartamenty na sprzedaż z gwarancją zysku dla Kupującego i możliwością korzystania
z apartamentu na własne potrzeby. Większość inwestycji to condo hotele, a więc z jednej 
strony sprzedajemy apartamenty, a z drugiej prowadzimy na nich działalność hotelarską. 
Wszystkie inwestycje mają charakter Premium, a realizowane są w najpiękniejszych polskich 
miejscowościach wypoczynkowych i tylko w topowych lokalizacjach.

Więcej informacji na www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: www.zdrojowainvest.pl
zakładka: Biuro Prasowe / Pobierz multimedia
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