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Kołobrzeski Diune Hotel***** w pierwszym miesiącu działalności 
odnotował obłożenie bliskie 80% i ocenę 9/10 na portalu rezerwacyjnym 
booking.com.
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Diune Hotel***** & Resort łączy w sobie prostotę międzywojennego modernizmu 

architektury ze stylową elegancją wnętrz nawiązującą do art déco. Goście mają do dyspozycji 

61 klimatyzowanych pokoi podzielonych na 5 kategorii. Każdy detal i kojąca kolorystyka 

z nutą międzywojennej dekadencji zapewniają niepowtarzalne doznania estetyczne. 

Doskonała lokalizacja przy szerokiej, piaszczystej plaży oraz widok na morze wprowadzają 

w klimat wakacyjnego kurortu. Hotel osłonięty zielenią Parku Nadmorskiego idealnie 

wpisuje się w marynistyczny krajobraz wakacyjnego Kołobrzegu.

Atutem hotelu jest nie tylko oddalana o 20 metrów plaża, ale również kuchnia. Znakomite 

śniadanie i kolacje Szef Kuchni – Rafał Durka wzbogaca produktami sezonowymi. Warto 

także skosztować wykwintnych dań à la carte oraz aromatycznej małej czarnej w stylowej 

kawiarni. 

„Przyznaję, mieliśmy ogromną tremę przed przyjazdem pierwszych Gości, ale miesiąc po 

otwarciu mogę powiedzieć, że zdaliśmy ten egzamin na piątkę. Cieszę się, że udało nie nam 

stworzyć wyjątkową atmosferę, którą docenili nasi Gości wystawiając nam tak wiele pochlebnych 

opinii.” – skomentowała sukces Marta Kustosz, Dyrektor Diune Hotel***** & Resort.

Diune Hotel***** & Resort funkcjonuje w systemie condo, a właściciele apartamentów 

mogą liczyć nawet na 7% stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ceny dostępnych 

jeszcze w sprzedaży pokoi rozpoczynają się od 8 tys. zł netto za m2, a za najdroższy 

88-metrowy apartament trzeba zapłacić ponad 2 mln zł.

www.diunehotel.pl

O operatorze

Zdrojowa Hotels to dynamicznie rozwijający się rodzinny, kołobrzeski operator obiektów 

hotelarskich premium realizowanych w najpiękniejszych polskich miejscowościach 

wypoczynkowych i tylko w najlepszych lokalizacjach. Aktualnie prowadzi 6 obiektów nad 

morzem i w górach, w tym najnowsze: Cristal Resort Szklarska Poręba, Boulevard Ustronie 

Morskie i Diune Hotel*****.

Zdrojowa odnosi sukcesy i zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. W tym wybór Marine 

Hotel***** & Ultra Marine na centrum pobytowe Reprezentacji Danii podczas Euro 2012, 

nagroda Best Hotel Award 2012 i 2013 (dwa lata z rzędu), a także Pro�t Hotel Award 2013 

dla Marine Hotel*****, TopHotel Sea 2011 w Polsce oraz HolidayCheck Award 2014 

w kategorii „Dla Par” dla Sand Hotel****.

Zdrojowa Hotels oraz Zdrojowa Invest – deweloper jej obiektów i lider second home 

w Polsce – tworzą holding Zdrojowa z ponad 400-osobową kadrą.

Zdrojowa jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki 

i  środowisko w ramach programów: Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Zdrojowa Invest jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki

i środowisko w ramach, odpowiednio, programu Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Więcej informacji na: www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij logotypy i zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 

www.zdrojowainvest.pl

zakładka: Biuro Prasowe >> Pobierz multimedia

by ZDROJOWA
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