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Battyk jak Lazurowe Wybrzei:e 

kt6re stac niewielu 
Martin Stysiak 

::: r-n-n*n "I Gospodarka .•. ~ .......... 
Marine Hotel 

najdroi:sze hotele, na 

2011-07- 22 , ostatnia a ktualizacja 2011-07* 22 15 :06 

poprzednie 8 j 10 nast~pne 

To pi~ciogwiazdkowy hotel polozony nad samym morzem w Kolobrzegu. Wsr6d atrakcji 

znajdujq si~ grota sniezna i wody, zewn~trzne jacuzzi, dwa baseny, kr~gle, a takze centrum 

spa, laznie i sauny. W sezonie otwarte Sq trzy restauracje, kawiarnie czy bar na plazy. Z 

hotelowych pokoi rozprzestrzenia si~ przepi~kny widok na Baltyk. Cena za pok6j 

dwuosobowy w sezonie to 590 zl, a za najdrozszy apartament trzeba zaplacic 1990 zl za 

dob~. 

NAJCZE;SCIEJ CZVTANE 

1. Baltyk jak Lazurowe Wybrzeze - najdrozsze 
hotele, na kt6re stat niewielu 

2. Wsp61na siei: Orange i T-Mobile. Poprawi siq 
zasiqg 

3. Warszawa moi:e tylko pomarzyt o takim metrze 

4. Rekordowe zainteresowanie nowym produktem 
Apple'a 

5. Czy nowy plan ratowania Grecji wystarczy? 
EkonomiSci sif1 spieraji\ 

6. Google plus minus Facebook_komentarz 
dyrektora Ciszewski Internet 

1. Nawigacja w Mapach Google. Juz w Polsce 

Jak panstwo uratowato LOT 
Resort skarbu wpompowal w polskie linie 
lolnicze ponad 200 mln zl z budzetowych 
pieni~dzy. T\1\/ierdzi, Ze zgodnie z 
prawem. Dlaczego wi~c zrobil to w 
tajemnicy przed podatnikami i Komisjq 

Europejskq? 

"Rodzina na swoim" last minute 
Polskie lotniska na Euro 2012 
Z czego bierze si~ cena soku? 
Kasa fiskalna - kto tu oszukuje? 

NAJLEPSZE FUNDUSZE INWESTYCYJNE 
w ostatnich 6 miesiqcach 

Akcji polskich 

1. ALBU 7,39%* 

2. ALAA 1,020/o* 

3. WABE 0,31%* 

4. ALPL 0,29%* 

Akcji zagranicznych 

Obligacji 
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+ wi~ cej funduszy 
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