
Kołobrzeski Marine Hotel***** centrum pobytowym Duńczyków na Euro 2012. Sand 
Hotel**** dla dziennikarzy i obsługi technicznej.

„Piłkarze powinni czuć się tam jak w domu.” – podkreślił trener drużyny narodowej Morten 
Olsen. „To wielkie wyróżnienie dla naszych hoteli i potwierdzenie najwyższej jakości nie tylko
w Regionie, ale również przynależność do najbardziej ekskluzywnych obiektów w Polsce. 
Konkurencja była poważna, a Duńczycy wybrali nas pomimo rozgrywania meczy na Ukrainie.
Na pewno pomogło bliskość lotnisko w Szczecinie (Goleniów), które jest oddalone zaledwie
o godzinę drogi” – dodaje Jan Wróblewski, Członek Zarządu inwestora hotelu, holdingu 
Zdrojowa Invest. Piłkarze przyjadą do Polski w maju/czerwcu 2012, a pierwszy mecz ME – 
z Holendrami rozegrają 9 czerwca w Charkowie.

5-gwiazdkowy Marine Hotel***** położony jest zaledwie 20 m od morza, tuż przy 
promenadzie i plaży. Wspólnie z Ultra Marine na Gości czeka 275 pokoi, każdy z widokiem na 
Bałtyk. Przedstawiciele reprezentacji przed podjęciem decyzji dwukrotnie odwiedzali 
Kołobrzeg, za każdym razem zatrzymując się w Marine Hotel*****, gdzie mogli przekonać się 
o wysokiej jakości usług „Duńczykom spodobał się również sam Kołobrzeg i stadion. 
Poinformowali nas także, że treningi będą otwarte dla mieszkańców. Natomiast Marine 
Hotel***** w 100 proc. spełnia ich wymagania, a szczególnie zachwycił ich widok na morze
z Marini Café na ostatnim piętrze”. – mówi Ilona Wójtowicz, Dyrektor Operacyjny Marine Hotel*****.  
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Drużynie Danii towarzyszyć będzie ok. 60 dziennikarzy, połowa powinna skupić się na 
informacjach sportowych, a pozostali przygotowywać będą materiały na temat Polski. „To 
wielka szansa dla Kołobrzegu żeby wypromować się nie tylko w Danii, ale całej Skandynawii.” – 
podkreśla Jan Wróblewski. Przedstawiciele mediów, zostaną zakwaterowani w drugim 
obiekcie Zdrojowej Invest – Sand Hotel****, położonym w połowie drogi pomiędzy Marine 
Hotel****, a stadionem miejskim, na którym będą odbywały się treningi.
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Sand Hotel          , Kołobrzeg

13.12.2011, DECYZJA PODJĘTA. Marine Hotel**** i Sand Hotel****
w Euro 2012

Zdjęcie z drugiej wizyty Przedstawicieli Reprezentacji Danii w Piłce Nożnej i Euro 2012 / UEFA, 
w którym uczestniczyli, m.in. trener Morten Olsen, Dyrektor Drużyny Steen Dahrup, Członek 
Federacji Simon Rasmussen, Prezydent Miasta Janusz Gromek oraz przedstawiciele hotelu.

O deweloperze

Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się rodzinny, kołobrzeski holding 
inwestycyjno-deweloperski i hotelarski w segmencie second home. Największy deweloper 
apartamentów wakacyjnych i sieć condo hoteli, których jest również pionierem w Polsce. 
Naszym głównym produktem są obiekty apartamentowo-hotelowe i usługowe
z opcjonalnym systemem zarządzania wynajmem, czyli apartamenty na sprzedaż z gwarancją 
zysku dla Kupującego i możliwością korzystania z apartamentu na własne potrzeby. Wszystkie 
inwestycje mają charakter premium, a realizowane są w najpiękniejszych polskich 
miejscowościach wypoczynkowych i tylko w topowych lokalizacjach.

Zdrojowa Invest znajduje się w najnowszym zestawieniu największych polskich podmiotów 
gospodarczych „Rzeczypospolitej” – Lista 2000.

Zdrojowa Invest jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszcząca się o rozwój sztuki
i środowisko w ramach, odpowiednio, programu Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Więcej informacji na: www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij loga oraz zdjęcia i wizualizacje naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 
www.zdrojowainvest.pl
zakładka: Biuro Prasowe >> Pobierz multimedia
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Cristal Resort Szklarska Poręba

Boulevard Ustronie Morskie
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Baltic Park Molo, Świnoujście


