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Hotel SPA Miesiaca,

Marine Hotel***** to diament 
Kołobrzegu położony w osza-

łamiającej odległości 20 metrów od 
morza. Magnetyzm kapryśnego 
Bałtyku, któremu nie sposób się 
oprzeć zdeterminował kształt budyn-
ku – przypominającego formą okręt 
zwrócony ku morzu. Dominującym 
kolorem w hotelu jest biel, doskonale 
podkreślająca nowoczesny minimali-
styczny design. W 231 luksusowych 
pokojach, każdy z widokiem na morze 
i przepełniony świeżą morską bryzą, 
Goście stają się pasażerami luksuso-
wego statku! 
Sztuka to kwintesencja Marine 
Hotel***** – przejawia się ona w ma-
estrii architektury, wystroju wnętrz, 
wykwintnej kuchni, jakości usług 
oraz działach sztuki, które mogą 
podziwiać Goście. Artyści, których 
prace zdobią wnętrza hotelu to rzeź-
biarz Romuald Wiśniewski, laureat 
konkursów fotograficznych National 
Geographic – Darek Sepioło, malarka 
Karolina Kubikowska i inni.

Marine Hotel***** to nie tylko bliskość 
morza, odważna architektura i dedy-
kowane Gościom usługi, ale również 
poszanowanie zasobów naturalnych 
i stosowanie rozwiązań przyjaznych śro-
dowisku. Na terenie hotelu obowiązuje 
całkowity zakaz palenia.
IneSPA to bezpieczna przystań, peł-
na relaksu i zmysłowych doświadczeń 
– przekonuje Justyna Młodawska, ma-
nager IneSPA. - Niekwestionowaną 
atrakcją jest basen pływacki z muzyką 
podwodną i hot tub (całoroczne jacuzzi 
zewnętrzne). W inny wymiar przenosi 
Gości strefa saun utrzymana w kojących 
odcieniach brązu szlachetnych kamie-
ni i drewna. Natomiast mroźna grota 
śnieżna to wyzwanie, któremu można 
sprostać tylko po wizycie w zaczarowa-
nym świecie saun. Profesjonalny perso-
nel IneSPA zadba o duszę i ciało Gości 
w jednym z 18 gabinetów. Do dyspozy-
cji Gości są także Hammam, SPA dla 
Dwojga (specjalnie zaaranżowany po-
kój z sauną, łaźnią błotną oraz jacuzzi, 
w którym wykonywany jest m.in. rytuał 

rasoul), tepidarium, wypoczywania oraz 
salon fryzjerski. 
Kluczem do sukcesu są kosmety-
ki, które w przypadku zabiegów od-
żywczych i regenerujących dają na-
tychmiastowy i długotrwały efekt. 
Zdecydowaliśmy się zaufać liniom 
kosmetyków: Dermatologica, Ella 
Baché oraz Organique, które zapew-
niają profesjonalną pielęgnację i przy-
noszą zamierzone efekty. Dodatkowo 
są to kosmetyki przyjazne środowisku 
– jest to odpowiedź na zwiększającą się 

świadomość ekologiczną. W zabiegach 
wykorzystujemy również naturalne bo-
gactwo Kołobrzegu – jakim jest borowi-
na i solanka.

SPA jest przez wielu postrzegane jako 
enklawa spokoju – ucieczka od obo-
wiązków zawodowych, a czasami też 
i rodzinnych. IneSPA to przestrzeń, 
która pozwala cieszyć się wolnym cza-
sem w samotności lub w towarzystwie 
bliskich. Goście IneSPA oczekują ku-
racji mających na celu ukojenie ciała, 
odprężenie umysłu i poprawienie na-
stroju, a to osiągnąć można jedynie 
poprzez ciekawą i różnorodną ofertę, 
profesjonalnie przeszkolony personel 
oraz nowoczesny design strefy well-
ness. Obok podstawowych zabiegów 
pielęgnacyjnych i masaży, proponujemy 
także zabiegi z wykorzystaniem najnow-
szej aparatury oraz rytuały, które przy-
wracają harmonię ciała i umysłu oraz 
podkreślają piękno zewnętrzne. Staramy 
się aby w ofercie każdy znalazł zabieg 
odpowiedni dla siebie. Dużą popularno-
ścią cieszy się SPA dla Dwojga – jest to 
także doskonałe miejsce na organizację 
wieczoru panieńskiego i rozpieszczania 
przyszłej Panny Młodej, czy zmysłowy 
wieczór z partnerem przy blasku świec.

Zdrojowa Invest, największy dewe-
loper second home (apartamenty wa-
kacyjne) i sieć condo hoteli w Polsce.

Więcej na: www.marinehotel.plt

Hotel SPA miesiąca

Marine Hotel – nominacja „SPA Prestige DESIGN AWARD”

 Marine Hotel***** w Kołobrzegu

Agnieszka Rylik w IneSPA - ambasadorka Marine Hotel*****

Marini Café


