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Latem tego roku w Kołobrzegu zostanie otwarty hotel Ultra Marine o standardzie pięciu
gwiazdek plus. Obiekt będzie miał kształt parawanu i wykonany zostanie w dużej części ze
szkła. Wejdzie w skład kompleksu Marine Hotel.

Hotel Ultra Marine położony jest 20 metrów od
morskiego brzegu. Elewacja budynku będzie
pokryta szklaną taflą, dzięki czemu z każdego
apartamentu rozpościerał się będzie widok na
morze. Na czterech piętrach rozplanowane
zostały 42 apartamenty od 1- do
4-pokojowych. Ich powierzchnia wynosi od 19
do 173 mkw. Wszystkie mają przeszklone,
otwierane loggie. Projekt hotelu wykonało
Biuro Projektor Architekci.

Zarówno właściciele apartamentów jak i
goście Ultra Marine będą mogli w pełni
korzystać z całej infrastruktury hotelowej
sąsiedniego pięciogwiazdkowego Marine Hotel.
Do dyspozycji oddane są dwie restauracje,
dwupoziomowa kawiarnia z tarasem na dachu
oraz lobby bar. W podziemiach hotelu
znajduje się MarinGo! - klub nocny z

kręgielnią.

Kompleks dysponuje także centrum SPA & Wellness obejmującym m.in. masaże tajskie, zabiegi
kosmetyczne i kuracyjne, oraz tureckie łaźnie hamman, a także hot tub – zewnętrzne jacuzzi czynne
cały rok. Właściciele apartamentów mają nieograniczony dostęp do wodnej części SPA składającej się
z dwóch basenów z podwodną muzyką, kompleksu saun i łaźni. Do dyspozycji gości jest także kort do
Ricochet oraz wypożyczalnia rowerów i sprzętów wodnych.

W Marine Hotel znajduje się także największe na wybrzeżu centrum konferencyjno-bankietowe, w
skład którego wchodzą cztery sale wyposażoe w sprzęt konferencyjny. Centrum konferencyjno-
bankietowe pomieścić może prawie 1 tys. osób. 

Właścicielem kompleksu Marine Hotel oraz powstającego Ultra Marine jest firma Zdrojowa Invest.
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