
„Godzina dla Ziemi” to inicjatywa World Wide Fund for Nature (WWF), która na 60 minut 
łączy miliony ludzi i instytucji z całego świata. Zainicjowana 8 lat temu przez kilku 
entuzjastów przeobraziła się w rozpoznawalną akcję o międzynarodowym zasięgu. 
Hotele należące do holdingu Zdrojowa Invest po raz kolejny przyłączając się do „Godziny dla 
Ziemi” zwrócą uwagę na konieczność oszczędzania energii i dbania o naszą planetę. Ten 
prosty gest wyłączenia światła na symboliczną godzinę, zmusza do re�eksji i daje wymowny 
sygnał zachęcający do zwrócenia uwagi na swój ślad ekologiczny (ang. ecological footprint).
„Między godziną 20:30 a 21:30 zgasimy iluminację hoteli, a restauracje i bary oświetlą świece. 
Kolacja w blasku świec będzie smakować inaczej, a doznania kulinarne połączą się ze 
świadomością środowiskową. Tym gestem zwrócimy uwagę na konieczność proekologicznych 
postaw każdego dnia. W pokojach znajduje się informacja zachęcająca do ponownego 
używania pościeli i ręczników, jednak aby z tej możliwości skorzystać Goście muszą być 
świadomi ekologicznie. „Godzina dla Ziemi”, której głównym celem jest edukacja, pomaga tę 
świadomość wykształcić.” – mówi Kinga Łata, Dyrektor Marine Hotel***** & Ultra Marine.

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 opcjonal-
nym 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 odnosi liczne sukcesy. M.in. w 2011 roku znalazła się w zestawieniu 
największych polskich podmiotów  gospodarczych „Rzeczpospolitej” – Lista 2000. Natomiast 
kołobrzeski Marine Hotel*****, którego jest inwestorem, był centrum pobytowym 
Reprezentacji Królestwa Danii podczas Euro 2012.
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
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Kolacje przy świecach w hotelach Zdrojowej Invest

Kołobrzeskie Sand Hotel****, Marine Hotel***** & Ultra Marine oraz Cristal Resort 
Szklarska Poręba po raz kolejny zgaszą światła 29 marca, aby zwrócić uwagę 
na potrzebę dbania o środowisko naturalne.

Sand Hotel, Kołobrzeg

Marine Hotel*****, Kołobrzeg

ul. Marszałkowska 72/17
00-545 Warszawa, Poland
T/F +48 91 40 40 440
media@zdrojowainvest.pl
www.zdrojowainvest.pl

Osoba do kontaktu:
Renata Sobczyńska 
M +48 609 021 701 
r.sobczynska@zdrojowainvest.pl 
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Cristal Resort Szklarska Poręba
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