
Zdrojowa Hotels w Świnoujskiej Organizacji Turystycznej

Rodzima sieć hotelarska Zdrojowa Hotels przystąpiła do Świnoujskiej Organizacji 
Turystycznej (ŚOT). Podmioty zamierzają razem promować Świnoujście jako miejsce 
atrakcyjne i konkurencyjne pod względem turystycznym zarówno w kraju, jak i za 
granicą.

Wspólnym celem ŚOT i Zdrojowa Hotels jest dążenie do zwiększenia liczby turystów 
odwiedzających kurort oraz integracja środowisk związanych z branżą turystyczną 
i samorządem terytorialnym. „Wianem” Zdrojowej jest 400 pokoi z ponad 800 miejscami 
noclegowymi, 1 000-metrowa powierzchnia konferencyjna oraz długo oczekiwany w mieście 
aquapark. A Świnoujście to uznany kurort mający wiele do zaoferowania turystom – nie 
tylko piękną plażę, ale też rezerwaty przyrody, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz 
szeroką ofertę kulturalną.  

– Chcielibyśmy stać się częścią społeczności lokalnej, a także w pełni korzystać z doświadczenia 
miejscowych hotelarzy, a to umożliwi nam Świnoujska Organizacja Turystyczna – mówi 
Kinga Łata, Dyrektor Operacyjna Sieci Zdrojowa Hotels. – Nie zapominajmy, że 
Zachodniopomorskie udziela najwięcej noclegów w Polsce, a prężnie działające 
organizacje i ich zaangażowani członkowie pomagają w pełni wykorzystać potencjał 
regionu – podkreśla.

Grupa posiada obecnie dziewięć obiektów położonych na Pomorzu Zachodnim – w Świnoujściu, 
Kołobrzegu i Ustroniu Morskim. W mieście położonym na 44 wyspach sieć otworzyła 
w lipcu 2017 r. pierwszy 5-gwiazdkowy hotel Radisson Blu Resort oferujący 340 
luksusowych pokoi z widokiem na morze. W kompleksie znajduje się też Baltic Park Molo 
Aquapark z pierwszą w Polsce sztuczną falą do sur�ngu. Hotel może się pochwalić 
największą na Bałtykiem salą balową Pomerania –  co daje szansę na rozwój biznesu 
konferencyjnego w mieście.

O operatorze
Zdrojowa Invest & Hotels to dynamicznie rozwijający się rodzinny, holding 
dewelopersko-hotelarski wywodzący się z Kołobrzegu. Obecnie ma otwartych 10 obiektów 
nad morzem i w górach. Wszystkie obiekty zlokalizowane są tylko w najpiękniejszych 
kurortach, wyróżniają się architekturą i stylowymi wnętrzami wzbogaconymi lokalnymi 
akcentami. Zdrojowa to pionier i lider condo hoteli oraz największy deweloper 
dochodowych apartamentów wakacyjnych w Polsce z 1000-osobową kadrą.

Zdrojowa jest również grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki
i środowisko w ramach programów Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Aktualnie buduje największy kompleks hotelowo-apartamentowy na Wybrzeżu – Baltic 
Park Molo, z Radisson Blu Resort, Świnoujście, pierwszym hotelem w Polsce zbudowanym 
zgodnie z certy�kacją ekologiczną LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Więcej informacji na: www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij logotypy i zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 
www.zdrojowainvest.pl
zakładka: Biuro prasowe >> Pobierz multimedia
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00-545 Warszawa, Poland
T/F +48 91 40 40 440
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Radisson Blu Resort, Świnoujście

Baltic Park Molo Apartments

Baltic Park Molo Aquapark


