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Kołobrzeg. Trwają starania Kołobrzegu o przyjazd którejś z
reprezentacji biorących udział w Euro 2012. Przypomnijmy, że
kurort znalazł się w gronie miast wytypowanych przez UEFA,
jako potencjalne miejsca pobytowe piłkarzy. Głównym atutem
miasta jest nowo wybudowany stadion oraz pięciogwiazdkowy
Marine Hotel.

Hotel należący do spółki Zdrojowa Invest odwiedził były reprezentant Polski i wieloletni
trener piłkarski Henryk Kasperczak. Gość wizytował obiekt pod względem jego
ewentualnego wykorzystania dla którejś z reprezentacji. Piłkarz, któremu towarzyszył
przedstawiciel firmy świadczącej usługi w zakresie wyboru miejsc noclegowych dla
UEFA, bardzo wysoko ocenił walory hotelu. W szczególności zwrócił uwagę na jego bazę
zabiegową, poziom bezpieczeństwa oraz warunki zakwaterowania samych piłkarzy.
Delegacja odwiedziła także należący do tej samej firmy czterogwiazdkowy Sand Hotel, w
którym mieliby zostać zakwaterowani dziennikarze oraz obsługa techniczna reprezentacji.
Położenie hotelu także odpowiadało Kasperczakowi, który zwrócił uwagę na krótki czas
przejazdu z niego na kołobrzeski stadion, gdzie prowadzone mają być treningi. Sam
stadion także spełnia oczekiwania gości. Gorzej wypada Kołobrzeg, a to z uwagi na dość
znaczną jego odległość od lotniska w Goleniowie.

- Z tego co wiem, prowadzone są rozmowy, aby na czas Euro 2012 wykorzystać lotnisko
pod Koszalinem – mówi Jan Wróblewski ze spółki Zdrojowa Invest. - To znacznie
skróciłoby czas potrzebny na dojazd do samolotu, a co za tym idzie szanse na skuteczne
zaproszenie do Kołobrzegu reprezentacji Danii, Norwegii, Francji a nawet Rosji znacznie
by wzrosły. Jeśli się nie uda, będziemy raczej liczyli na drużyny nieco słabsze, choć na
ich ugoszczeniu zależy nam równie mocno.

Czy Kołobrzeg zostanie wybrany na miejsce pobytowe którejś z drużyn biorących udział
w Euro 2012? Jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że gdy tak się stanie, zarobią
na tym nie tylko Marine Hotel i Sand Hotel, ale i okoliczne ośrodki oraz prywatni
kwaterodawcy. Tradycją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej jest bowiem to, że w ślad za
piłkarzami jeżdżą rzesze kibiców, którzy muszą przecież gdzieś nocować.
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Na zdjęciu: wizytę Henryk Kasperczak podsumował w czasie kolacji, w której poza
gościem i gospodarzami udział wziął między innymi prezydent Kołobrzegu Janusz
Gromek.
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