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W Świnoujściu buduje się pierwszy w Polsce Hilton Resort 

Hilton Świnoujście zostanie otwarty w 2019/2020 roku jako trzeci hotel tej marki w kraju, po 

Warszawie i Gdańsku 

 

ŚWINOUJŚCIE, Polska i MCLEAN, VA - 23 października 2018 r. - Hilton (NYSE: HLT) 

ogłasza dzisiaj plan otwarcia nowego hotelu w nadbałtyckim kurorcie Świnoujście, po 

podpisaniu umowy franczyzowej ze Zdrojowa Hotels. Hilton Świnoujście Resort & Spa wejdzie 

w skład Hilton Hotels & Resorts i zostanie otwarty w 2019/2020 roku. 

 

Patrick Fitzgibbon, Wiceprezes ds. Rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 

(EMEA), powiedział: „Obłożenie w Polsce rośnie. Nadbałtyckie kurorty takie jak Świnoujście, 

Kołobrzeg czy Gdańsk są coraz bardziej popularne zarówno wśród turystów z Polski, jak i 

zza granicy. Jesteśmy przekonani, że po otwarciu Hilton Świnoujście Resort & Spa będzie 

czołowym hotelem wypoczynkowym na wybrzeżu Bałtyku i doskonałym uzupełnieniem 

portfolio Hilton Hotels & Resorts w Europie Środkowej i Wschodniej." 

 

Świnoujście to więcej niż wakacyjna miejscowość, to destynacja dla miłośników 

prozdrowotnych pobytów nad morzem i relaksu w spa oraz tetniący życiem port. Znajdujący 

się na wyspie Uznam kurort, tuż przy granicy z Niemcami, jest popularny zarówno wśród 

polskich, niemieckich, jak i przybywających promami skandynawskich turystów. Świnoujście 

jest znane z szerokich dziewiczych plaż, atrakcyjnych warunków dla jachtingu, kitesurfingu i 

wycieczek rowerowych oraz terenów do obserwacji ptaków (birdwatching) jak orły bieliki, a 

także historycznych fortów. 

 

Jedyny w kurorcie budynek usytuowany tuż przy plaży już stoi – z ukończoną fasadą, więc nie 

będzie zmian w krajobrazie miasta. Ponadto rozpoczęły się już prace wykończeniowe w tym 

180-pokojowym hotelu Hilton Świnoujście Resort & Spa z widokiem na morze. Pierwszym 

obiekcie tej sieci w Polsce budowanym zgodnie z certyfikacją ekologiczną LEED. W obiekcie 

zaplanowano m.in. spa, siłownię, restauracje oraz bary – w lobby i na dachu. Obiekt będzie 

miał również bezpośredni dostęp do już otwartego parku wodnego Baltic Park Molo Aquapark, 

który obejmuje pięć basenów i atrakcje rodzinne, w tym zjeżdżalnie, falę do surfingu, sauny 

czy tężnię. 
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Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest & Hotels, powiedział: „Jesteśmy wiodącym 

inwestorem i operatorem hoteli kurortowych w Polsce. Nasz wspólny projekt z prestiżową 

siecią Hilton w Baltic Park Molo, największym kompleksie rekreacyjnym na polskim wybrzeżu, 

to ukoronowanie naszej strategii współpracy z międzynarodowymi markami w tym miejscu. 

Nowa inwestycja będzie doskonałym uzupełnieniem już istniejącej szerokiej oferty hoteli, 

ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów i pensjonatów w Świnoujściu. Bazy o rożnorodnym 

standardzie, skierowanej do odmiennych segmentów turystów. Nie możemy się doczekać, 

aby powitać w Hilton Świnoujście Resort & Spa pierwszych gości już 2019/2020 roku." 

 

Globalnie portfolio Hiltona liczy ponad 200 hoteli wypoczynkowych usytułowanych przy 

plażach, w górach i w sportowych destynacjach. W Europie Hilton Świnoujście Resort & Spa 

dołączy do prawie 15 hoteli kurortowych, zlokalizowanych w takich państwach jak Szwajcaria, 

Francja, Włochy, Chorwacja i Hiszpania. 

 

Hilton Świnoujście Resort & Spa będzie zlokalizowany przy alei Baltic Park Molo 4, 72-600, 

Świnoujście. 

 

Więcej informacji o Hilton Hotels & Resorts znajduje się na stronie hilton.com. Aby wyświetlić 

więcej wiadomości i uzyskać dostęp do zdjęć, odwiedź stronę news.hilton.com. 

 

### 

 

About Hilton Hotels & Resorts 
For nearly 100 years, Hilton Hotels & Resorts has set the benchmark for hospitality around the world, 
providing new product innovations and services to meet guests' evolving needs. With more than 575 
hotels across six continents, Hilton Hotels & Resorts properties are located in the world’s most sought-
after destinations for guests who know that where they stay matters. Hilton Honors members who book 
directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits. Begin your journey at 
www.hilton.com, and learn more by visiting newsroom.hilton.com/hhr or following us on Facebook, 
Twitter, and Instagram. 
 
About Hilton 
Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company, with a portfolio of 14 world-class brands 
comprising more than 5,400 properties with nearly 880,000 rooms, in 106 countries and 
territories. Hilton is dedicated to fulfilling its mission to be the world’s most hospitable company by 
delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, every time. The company's portfolio 
includes Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy 
by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy 
Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, 
Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. The company also manages an award-winning 
customer loyalty program, Hilton Honors. Hilton Honors members who book directly through preferred 
Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members 
to choose exactly how many Points to combine with money, an exclusive member discount that can’t 

http://www3.hilton.com/en/index.html
http://hiltonglobalmediacenter.com/
http://hiltonhonors3.hilton.com/en/index.html
http://www.hilton.com/
http://newsroom.hilton.com/hhr
https://www.facebook.com/hilton
https://twitter.com/HiltonHotels/
https://www.instagram.com/hiltonhotels/
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be found anywhere else, and free standard Wi-Fi. Visit newsroom.hilton.com for more information, and 
connect with Hilton on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube. 
 
O Zdrojowa Invest & Hotels 
Zdrojowa to rodzinna grupa inwestycyjna i hotelarska skoncentrowana na polskich kurortach. 
Dysponuje 11 stylowymi obiektami hotelarskimi o charakterze premium w najlepszych lokalizacjach w 
górach i nad morzem, w tym Radisson Blu Resort, Świnoujście. 
Zdrojowa to twórca systemu condo hoteli w Polsce, lider tego rynku i budowy apartamentów 
wakacyjnych. Zarządza ponad 1100-osobową kadrą. 
CSR obejmuje programy Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly. Wszystkie obiekty sieci wyposażone są 
w ładowarki do samochodów elektrycznych. 
Sprawdź: Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube 
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