
Kołobrzeg wraz z luksusowym nadmorskim Marine Hotel***** potwierdza miejsce
w czołówce 21 polskich miast branych pod uwagę jako centra pobytowe dla 
narodowych drużyn piłkarskich podczas Euro 2012. W poniedziałek i wtorek 16-17 
sierpnia, nadmorskie uzdrowisko wizytowali delegaci federacji futbolowej i kadry 
narodowej Danii w piłce nożnej oraz przedstawiciele Euro 2012. 

Miasto Kołobrzeg dysponuje odpowiednim ośrodkiem treningowym, w postaci Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji z nowym stadionem piłkarskim, a także hotelem, który spełnia 
najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Podczas pobytu w Kołobrzegu, duńska 
delegacja potwierdziła, że nadmorskie uzdrowisko w 100 % spełnia oczekiwania jako 
centrum pobytowe dla skandynawskiej drużyny piłkarskiej.  

„Przez ostatnie 1,5 roku odwiedziło nas wiele delegacji, w tym m.in. Ambasador Francji, kierown-
ictwo federacji norweskiej odpowiedzialne za zakwaterowanie i bezpieczeństwo oraz były piłkarz 
i trener reprezentacji Polski, Henryk Kasperczak wraz z dyrektorem zarządzającym agencją, która 
obsługuje od strony noclegowej UEFA” – mówi Krzysztof Wiśniewski, Dyrektor Generalny 
Marine Hotel***** & Ultra Marine oraz Sand Hotel**** w Kołobrzegu. 

Marine Hotel***** zachwycił ich zarówno standardem jak i obsługą. Komfortowe pokoje
z widokiem na morze, potrawy w restauracji PerMare, kawiarnia na ostatnim piętrze 
z widokiem na morze oraz bogata oferta usług dodatkowych ze strefą SPA & Wellness 
spełniły wymagania każdej z dotychczas wizytujacych reprezentacji.

„Wszyscy wskazują także na Ultra Marine, nową jeszcze bardziej luksusową część kompleksu 
Marine Hotel***** jako idealne miejsce dla drużyny” – dodaje Jan Wróblewski, Członek Zarządu 
holdingu Zdrojowa Invest, inwestora i właściciela największej sieci condo hoteli w Polsce.

W trakcie kolacji w poniedziałek wieczorem, w hotelowej restauracji PerMare, Duńczycy nie 
ukrywali, że zarówno sam Kołobrzeg, jak i stadion spełniają ich wymagania. Zadeklarowali 
także, że jeśli wybiorą nadmorskie uzdrowisko jako centrum pobytowe, treningi przed 
meczami będą otwarte dla mieszkańców.

Euro 2012 - Duńczycy w Marine Hotel*****                           
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Marine Hotel             , Kołobrzeg
Ultra Marine w kompleksie

Marine Hotel             , Kołobrzeg
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W kolacji uczestniczyli, m.in. Dyrektor Drużyny Federacji Danii w Piłce Nożnej Steen Dahrup, 
jej członek Simon Rasmussen, Dyrektor ds. Centrów Pobytowych Euro 2012, Prezydent 
Miasta Janusz Gromek oraz przedstawiciele hotelu, którzy zgodnie stwierdzili, ze Kołobrzeg 
znajduje się wśród faworytów do zaszczytnego miana centum pobytowego. Podobnie jak 
w przypadku ostatniej wizytacji Norwegów.

„Ostateczne decyzje zapadną jednak po eliminacjach do mistrzostw Europy. Ale już teraz 
dowiedzieliśmy się nieo�cjalnie, że Norwegowie wybrali Kołobrzeg i Marine Hotel*****” – dodaje 
Jan Wróblewski.

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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Boulevard Ustronie Morskie

Cristal Resort Szklarska Poręba

Kudowa Towers


