
Kołobrzeg sięga po 
turystów z wyższej półki. 

W tym sezonie mają do 
dyspozycji trzy nowe 
czterogwiazdkowe hote
le. Za rok będą kolejne, 
w tym jeden pięcio
gwiazdkowy. Doba 
w nowych hotelach 
kosztuje od SOO do 
ponad tysiąca złotych. 

Inwestorzy chcą 2l1lienić wize
runek Kołobrzegu, w którym pru2. 

dziesiątki lat wypoczywali pruOe 
~stkim ludzic śmlniozarabiają; 
cy. Tenu: liczą. te SWlie się mu.. 
stem, w którym ~ będą 
bogaci twyłci, sławni artyści, sporo 
towcy, mani przedsiębiorey. Dla 
nich budują l"ksusowe holele i apar. 
~, pokItone wedwie kilka· 
dziesiąt metrów od lTIOmł. Blisko 
plaf wyrosły wielkie obiekty to base
nami i j8C1l1Zi to morską .... odą, SPA, 
salami konferencyjnymi i ró1:nymi 
atrakcjami, które mają zapewnić 

relaks na cały pobyt. a twl"sZC?3 
"tedy, gdy pogoda nad mortem nic 
dopisze. Dla wielu mają tet byt do
b" lokatą pieniędzy. 

W ubiegłym sez.mie letnim 
otwarto Centrum Zdrowia i Wypo
CZ)'TIku Ikar ptaza to 260 pokojami 
dwuosobowymi i 8 apartamenta_ 
mi. No .... oxzc:;ny ośrodek powstal 
w miejscu gierkowskiego sanatO
rium Oliwicunka. gdzie wyp<')C2:y. 
wali pracownicy śląskich. zakładów 
pracy. Warunki są komronowe. 
alc ośrodek nic ubiega si~ O tadne 
gwiatdki. Ruszyla le1 zupełnie od· 
mieniona Arka, która terw. nosi na· 
Z\Ooę Arka Mcdieal SPA i stara się 
o cztny gwiazdki. 

Leda 10 pierw~ cZlerogwiazd· 
kowy !>otel otv.·any w mar<:u tego 
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roku. Hotel mo!e prt)'jął 152 go
ki (to dostawkami 228) wpokojath 
jedno- i dwuosobowych, standar
dowych. i lux, pokojach. typu studio 
i pię<:iuapartamentach(do 56m kw). 
W Słuld Hotelu pny ZdrojO\\'ej j est 
95 pokoi dwuosobowych. W ko
lej nym, otv.·arlym niedawno kom
plehie, GŚmiopiętrowej ..Diyie~ 

poIotoocj między ulicą Kokiuszki 
a Kasprowicza, najmniejsu pokoje 
mają 25 m powiecuhni, w aparta· 
men1ath komfon o,,"v mogą wypo
czY""ać cZlny osoby. Ceny w SCZ<l
nic. od 570 zl 1.3 dobę ze śniadaJlicm 
i obiadokolacją w pokoju standar
dowym do 1070 z/ za apartament. 
W Ledzic w naj~m sczonie 
teny 1.3 pok6j ze śniadaniem są od 
4900011 20,,1. 

l sietpnia OlWaIty zostanie Aqu
arius, sąsiadujący to Ledą, Tet mil 

tztny gwiazdki. Goście mają do 
dyspozycji 202 pokoje dwuosobowe 
i pi~ aparuun~ntów. Ceny w pełni 
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sezonu od430 zł do 860 "li za apar
tament ta do~. . 

W parku im. Aleksandra Fredry, 
w poblitu Kamicrmcgo Szańca po
wstaje komplds .,Baltyk pan:~. 

Obida jest jut prawie gOlOwy, ale 
jego otwarcie 2apOwiadane jest na 
przeIomic s ietpnia i wm:Śflia. Ho
tel swa się o t7:lery bądź nawet pi~ 
gwiazdek. Ma mi~ 70 pokoi hote
lowych i 120 aparuunenlOwyth. To 
nie pierwszy hOleI w Kołobrzegu 
z Rałtykicm w nazwie i wkrotcc SI>
sde mogą mi~ problemy l dOlar
ciem do w1aściwego. Przypomnij
my. te prt)' molo jest sanatorium 
Baltyk, a pny Wylotowej i Pla.to
wej, w zal'hodniej części m,3SUI po
wstaje 1,'ksll5OWY kompleks Baltic 
Plaza, który ma był galO"'")' w ciągu 
dwóch lal. Wiosną przystIego roku 
planowane jest OIwarcie pief\\"SZe
go pi~iogv.·iaułkowego !>o!du w 
K~. Marine Hotel, przy ul. 
Sułkowskiego, 20 metrów od morza. 
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Pnedsiębion;zości i Zarządzania w 
Łodzi, oddział w KołobrLegU. kló
ry przed laty pracował nad straIcg;ą 
Kołobnegu 7..astanawia się nad ef ... · 
tam i !KIwej zabudowy: - Z jednej 
strony dodaje ID presliżu podatu ... e
go. bo w r6żnych rankingach mamy 
roraz więcej nuwych miejsc /'lOCie· 

~ ~ gowych w tJbieboch .. ysa~iej Masy. 

HOle! ma 400 miejsc. StymOII Wró
blewW ze spółki Zdrojowa Jnvest 
nie ob<twia się, te hotel nie majdzie 
kJieot6w. _ JIlŹ driJ ZIlinlet'e$OW(Jltie 

JUI spore - mówi. OpIymizmu nie 
bml:: tet w finnie Pro-VIIa, budują
<;ej przy Wschodniej Qlympic Parł;. 
którego apartamenty sąjut zamiesz
kBk, a boleJ ma byt gotOwy w przy. --Inwestorzy zwracają uwagę, te 
obecny nnkwit nowych hoteli i 
obickl6w apanamCfllOwyth rómi 
się od boomu końta lal 90 i pocĄl· 
ku lego widal. - AJXl11~ bón: 
"'Iedy były M:.m.rowe dziś mogą być 
l<maIOI! w ",iuzlronio l> po<!wytszo. 
"Y'" slandtJrdzie - 2IDIW31ają· Dzię
ki nowym in ..... estycjom liczba miejsc 
noclegowyth podv.·oi się .• ~ 
cizie nam około 8 l}'Sit;ty miejsc na 
~ poziomie - mówi Edyta 
B.n_k. dyrektor Centrum Promo
cji i Informacji l\ays!yC"D>ej. 
~ ranga m'asta rośnie, czy Ko

łobrzeg p<Zestanic byt kojarzony Z 

kwacjustami l NFZ Orat gośCmi to 

Niemiec. przyjetdtającymi !u po 
zdrowie, bo kosztuje!o mniej n.i.t w 
ich kraju? 

.or Edw. rd W ijn .. ..,ki., dzie
kan SpoIecmej Wymej Szkoły 

Z dl"Ugitj strony rodzi się obaI<'a O 
kt:mftil:1 pł"Zeslr..enny. bo obielay po
wsw},! na pograniczu; w samq sITe
M uzdrowiskowej. Nqj~/;my czas 
poWe jak la baza będzie koopero
W<>C Z islOlą IIZWowis.ta~ Czy w kI';" 
rymS miejsCII nie staną się przeciw
s law"" .JObie? Czy miejsca "ie będą 
czeW na Mkma? 

Edward Wiśni.,.-ski uwat.a, te 
zabudową upodabniamy się do !u
=kiq riwiny, zastawionej wyso
kim\ hoIetami. C:ty zimny to na1Ury 
Bałtyk przycie.gnic tyle samo go
ści? Pewne jest jedno, te w bc>po
średniej strefie nadmorskiej nie ma 
jut miejsca pod !KIwe hotele i apar
tamenty. I'relydenl Jan\lSt Gfomck 
u ..... te tak dute zagę=:zenie ho
telowe mo!e być problemem. mia
sto zacmic się dusić. 

Nowe hOIele lictą na kłienlÓw 
dutych. fum i korporacji zawodo
wyd!, organizujących konferencje 
i miQdzynarodowe spotkania bizne
sowe. Warwtki jut są. Edyta Bana
Sld; przypomina,:te jcw::u d W3 lata 

temu. gdy KoIobn.cg zaproponował 
otgan~torom "uro 2012. by SlWo
n;ył tli bazę I>OCkgową dla pi/karl)'. 
nie bylo lU tadncgo hOIelu odpowia
dającego wysokim wymogom. Dziś 
jest kilka i moina ,,"ybiCf"aĆ. Szanse 
KoIobrttgu rosną. Podczas niedaw. 
nej mi~ej konferencji 
onopedów. która po raz piffV<uy 
odbyła się w Polsce. jej uczestnicy 
przyznawali, t.e Ko/obro:g jesl dla 
nich odkryciem. Jeidzi~ do Pragi 
i innych miast europejskich. w Pol
sce znają Warnaw~ lub Kraków 
i nie sądzi~, te znajdą takie miejsca 
jak Arka Medc:ial SPA. Narzd;a
li wprawdzie na daleką drogę, t:rrak 
traS ~bk.iego ruchu i kłOpcllY z par
kowaniem, ale chwalili obiekI, wa· 
.unki, kJimat i bl iskość morza. 

EwaOubols 


