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Co powiesz na eleganckie przyjęcie przy szumie fal, 

w otoczeniu sosnowego lasu i powiewie nadmor-

skiego wiatru? 

Jest takie miejsce na mapie polskich hoteli, które 

odróżnia od innych możliwość organizacji eventów, 

których nie sposób zapomnieć. 

Sercem naszego hotelu jest kuchnia, która przy każ-

dej okazji przenosi Gości w cudowną kulinarną po-

dróż. Poznaj nasz hotel i ulegnij przyjemności. 

Oddajemy Ci morze niekończących się możliwości. 
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Co możemy dla ciebie zrobić?

UROCZYSTOŚCI 
RODZINNE

Przyjęcia w najbliższym gronie to 

nasza specjalność. Aranżujemy prze-

strzeń zarówno na przyjęcia weselne, 

jak i z okazji mniejszych uroczystości.

INTEGRACJA
I EVENTY FIRMOWE 
Zabawa na parkiecie przy muzyce, 

turniej bowlingowy, ognisko w plene-

rze lub na plaży to dopiero początek 

naszego spektrum możliwości. 

KOLACJA 
WE DWOJE

Romantyczna kolacja na plaży, czy 

weekend w spa z okazji rocznicy 

ślubu to tylko przedsmak tego, 

co możemy Ci zaproponować.

PRZYJĘCIE DLA DZIECI
We wspaniały świat dziecięcych marzeń zabierze 

małych Gości nasza Sala Zabaw. Radość widoczna na 

dziecięcych twarzach sprawia, że organizacja przyjęcia 

urodzinowego to dla nas czysta przyjemność.

CATERING
Nie możesz zapomnieć smaku potraw z naszego menu?  

Teraz dostarczamy catering w dowolnie wybrane 

miejsce plenerowe. Ze smakiem obsługujemy bankiety 

firmowe, czy świąteczne spotkania z przyjaciółmi.
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Co możemy dla ciebie zrobić? Ponadto do Państwa dyspozycji

118 pokoi 2 restauracje 
i sale bankietowe

Kręgielnia 
i klub nocny

SPA & wellness

Sale z widokiem 
na morze

Klasyczna elegancja
aranżacji wnętrza

Dedykowane 
scenariusze wydarzeń

Organizacja imprez 
outdoorowych

Niezastąpiona 
i kreatywna obsługa

Menu dobrane pod najbardziej 
wyszukane gusta

Kompleks wodny: 
basen, sauna i grota solna

Fitness, rekreacja 
i atrakcje dla dzieci

Hotel Lidia to połączenie profesjonalnej obsługi organizacji 
przyjęć i eventów na wysokim poziomie, a jednocześnie kame-
ralna i rodzinna atmosfera przy okazji mniejszych wydarzeń.
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Organizujemy niepowtarzalne przyjęcia rodzinne. Aranżujemy dla 

naszych gości kameralną atmosferę, serwując menu przygotowane na 

indywidualne życzenie. Restauracja Zielona to idealne miejsce, aby zasiąść 

przy jednym stole z całą rodziną i wspólnie celebrować ważne chwile.

Uroczystości rodzinne

 obiad   weselny 

 chrzciny      i   komunie 

 jubileusze 

 rocznice 

 absolutorium



Przytulna restauracja dla 40 osób, 

oferująca dania a la carte zaprasza gości 

oczekujących intymności i możliwości 

indywidualnie dobranego menu. 

To właśnie tu Szef Kuchni 
doradzi, podpowie i przy-
gotuje na Twoje życzenie 
potrawę dnia lub dedy-
kowane menu na spe-
cjalne okazje.

Restauracja
Zielona
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Wyjątkowy dzień i jedno z najważniejszych 
wydarzeń w naszym życiu powinno mieć 
oprawę godną wagi tej uroczystości. 

Przygotowaliśmy dla Pary Młodej różne 

warianty scenariusza przyjęcia oraz 

specjalnie zaaranżowaną salę balową 

i restauracyjną. Elegancka dekoracja 

stołu weselnego i dobór kwiatów to 

nasza specjalność. Okazjonalne menu 

wypełnią przysmaki kuchni polskiej oraz 

międzynarodowej.

Nasza event planerka służy radą w do-

borze oprawy muzycznej, a scena sali 

bankietowej jest przygotowana na 

występ zespołu, jak też DJ’a. Jeśli pojawi 

się taka potrzeba, pomożemy Państwu 

także znaleźć fotografa i reportażystę, 

by piękne wspomnienia pozostały 

w pamięci na dłużej.  

Przyjęcie
Weselne
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Goście zawsze mogą 
liczyć na kompleksową 
pomoc w organizacji wy-
darzeń ze strony naszej 
doświadczonej i pełnej 
kreatywności obsługi.

Imponująca przestrzeń, która sprawdza się przy 

organizacji wydarzeń nawet dla 300 osób. 

Specjalna inscenizacja sali bankietowej sprawia, 

że każde przyjęcie jest indywidualne i wyjątkowe. 

Duży parkiet taneczny, scena dla Dj’a oraz widok 

morza zza okien powoduje, że organizowane tu 

przyjęcia odznaczają się niesamowitą atmosferą.

Sala bankietowa
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Nasi cukiernicy z chęcią 
przygotują także świątecz-
ne ciasta na indywidualne 
zamówienie, torty okolicz-
nościowe oraz słodki 
poczęstunek podczas 
formalnych spotkań.

Hotelowa kawiarnia kusi zapachem 

świeżo mielonej kawy oraz domowych 

wypieków, które pieczemy według do-

mowych receptur. Polecamy usiąść przy 

stoliku i oddać się chwili zapomnienia, 

gdyż nasz sernik cynamonowo - 

miodowy nie ma sobie równych...

Kawiarnia
ze smakiem
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Wyjątkowość naszej gastronomii zainspirowała nas, 

aby zaoferować Państwu usługę cateringową, 

w dowolnie wybranym miejscu plenerowym. 

Obsługujemy imprezy outdoorowe, mamy za sobą 

niejeden udany grill na świeżym powietrzu, 

czy zaskakujące przyjęcie nad brzegiem morza.

 ogród 

 prywatny dom 

 bankiet firmowy 

 lunch dla specjalnych gości biznesowych 

 świąteczna kolacja z pracownikami w siedzibie firmy

Catering



 kameralne rocznice

 uroczysty obiad 

 zaręczyny

 romantyczny weekend we dwoje

Spełniamy nietypowe życzenia naszych 

Gości lub sami podsuwamy niebanalne 

pomysły na wspólny wieczór. 

Restauracja Zielona to idealne miejsce 

na romantyczną kolację. W naszym 

hotelu czeka cała gama atrakcji, zaczy-

nając od śniadania z widokiem na morze, 

po wieczorne SPA.

Wyjątkowe
okazje
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Zapraszamy naszych Gości na relaksujące masaże 

magią Ajruvedy lub odnowę biologiczną. Oddajcie 

się wspólnie rytuałom dla zmysłów i podarujcie 

zastrzyk energii dla ciała. 

Fitness i kompleks wodny

Oferujemy relaks w grocie solnej, jacuzzi, łaźni 

parowej oraz saunie fińskiej. Czy można wyobrazić 

sobie przyjemniejszy weekend we dwoje?

Bursztynowe
SPA & Wellness



Biznesowo

 konferencje i bankiety

 kolacje i spotkania biznesowe

 imprezy integracyjne

Strefa biznesu

Do pełnej dyspozycji naszych Gości oddajemy 4 wie-

lofunkcyjne, klimatyzowane sale konferencyjne lub Vip 

room dla kameralnych spotkań biznesowych.

 Sala Morska z panoramą na Darłówek lub Sala Zielona 

 2 x Vip room z open barem

 nagłośnienie, ekran, projektor i flipcharty

 przerwa kawowa lub pełen catering
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W Hotelu Lidia życie toczy się również w nocy. 

W naszym klubie oprócz wieczornego menu i obsługi 

barmańskiej, dostępna jest również kręgielnia i bilard.

To świetne miejsce, aby zorganizować mniej formalną 

imprezę ze szwedzkim stołem, która będzie dobrą 

okazją do nawiązania nowych kontaktów lub swo-

bodnej zabawy na parkiecie do rana.

Z przyjaciółmi w klubie

 imieniny i urodziny 

 jubileusze 

 spotkania i weekendy z przyjaciółmi 

 wieczór panieński/kawalerski
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Dla dzieci

 urodzinki dla maluchów

 urodziny dla przyjaciół

 animacje i strefa artysty

 dzień dziecka

Sala zabaw

W sali zabaw wszystkie urwisy mogą bez ograni-

czeń bawić się i zajadać słodkości.. Na dzieci czeka 

małpi gaj, suchy basen z piłeczkami, zjeżdżalnie 

i ścianki wspinaczkowe. Zadbamy także o dziecięce, 

kolorowe Menu.
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Kręgielnia 
i Outdoor

Dla starszych dzieci przygotowaliśmy równie dużo 

atrakcji. Na przyjęcie urodzinowe czeka nasza krę-

gielnia, Xbox oraz parkiet. Dla wszystkich urodzo-

nych w letnie miesiące mamy w alternatywie grill na 

świeżym powietrzu oraz pełen przygód nocleg pod 

namiotami.
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Hotel Lidia **** Spa & Wellness
ul. Dorszowa 3, Darłówko Zachodnie
76-153 Darłowo
GPS: 54N26’16” 16E22’35” 
Tel. +48 94 314 30 38 lub 39

MANAGER DS. SPRZEDAŻY INDYWIDUALNEJ 

I KONFERENCYJNEJ B2C I B2B

Małgorzata Radko 

tel: +48 697 050 811

e-mail: mradko@hotel-lidia.pl

MANAGER RECEPCJI HOTELU

Justyna Marcisz 

tel: +48 665 195 177

e-mail: hotel@hotel-lidia.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA HOTELU 

DS. GASTRONOMII

Artur Skwira 

tel: +48 603 130 677

e-mail: askwira@hotel-lidia.pl

SZEF KUCHNI

Robert Hornicki

tel: +48 667 058 022

e-mail: rhornicki@hotel-lidia.pl

Kontakt



Hotel Lidia **** Spa & Wellness
ul. Dorszowa 3, Darłówko Zachodnie
76-153 Darłowo
GPS: 54N26’16” 16E22’35” 
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