OFERTA
KONFERENCYJNA

DOSKONAŁE MIEJSCE
DLA BIZNESU I WYPOCZYNKU
Seaside Park Hotel to nowy hotel znajdujący się w samym
sercu kołobrzeskiej strefy uzdrowiskowej. Niezakłócona
panorama Bałtyku z piaszczystą plażą zapewnia dosko
nałe warunki do organizacji rodzinnego wyjazdu lub spo
tkania biznesowego. Wygodne pokoje, przestronna sala
konferencyjna, życzliwa atmosfera to jedne z wielu powo
dów dla któ
rych warto nas odwie
dzić. Naszym prio
ry
tetem jest zapewnienie Państwu wymarzonego miejsca
wypoczynku i organizacji wydarzeń podczas całego roku.

POKOJE I APARTAMENTY
20 MERTÓW OD PLAŻY
Do dyspozycji gości przygotowaliśmy 210 pokoi i aparta
mentów o powierzchni od 27 do 82 mkw. Wszystkie poko
je posiadają balkon, 55” telewizor, klimatyzację oraz bez
przewodowe łącze WIFI. Pokoje o wyższym standardzie
wyposażyliśmy dodatkowo w rozkładane sofy. Oferujemy
Państwu pokoje typu standard, deluxe, superior oraz luk
susowe apartamenty.
POKOJE

DOUBLE

TWIN

TOTAL

Standard

40

Deluxe

90

Superior

5

5

Apartament

5

5

40
70

160

SALA KONFERENCYJNA
Przestronna sala konferencyjna
STORM z najnowocześniejszym
sprzętem audiowizualnym mieści
do 200 osób w ukła
dzie teatral
nym. Sala posiada inno
wa
cyjny
system przesuwnych ścian, dzię
ki czemu ist
nieje wiele moż
li
wo
ści ustawienia i podzielenia jej na
mniejsze części i dostosowania do
Państwa potrzeb. Zorganizujemy
dla Państwa konferencję, szkole
nie, warsztaty, kameralne spotka
nie czy lunch produktowy. Warunki
nadmorskiego klimatu stwarzają
doskonałe możliwości pogłębiania
wiedzy i wspólnej integracji.

RESTAURACJA
ON-THE-WAVE
Restauracja On-the-Wave to
kuchnia Fusion łącząca róż
ne kultury świata. U nas spró
bują Państwo przepysznych
dań regionalnych skompo
nowanych z lokalnych skład
ników, a także plejadę sma
ków z odległych zakątków
ziemi. Jedyne w Kołobrzegu
Atrium oferuje przestrzeń
barową z wyselekcjonowa
nymi alkoholami oraz ideal
nie dobranymi przystawkami
a ’la tapas.

SALA

POWIERZCHNIA

STORM I

52 m2

40

40

28

24

18

40

STORM II

56 m2

40

40

28

24

18

40

STORM III

102 m2

70

120

52

54

30

100

STORM I+II+III

210 m2

160

200

150

85

70

200

FITNESS, WELLNESS & SPA
W celu uzupełnienia Państwa endor
fin przygotowaliśmy całodobowe
Fitness Center z profesjonalnym wy
posażeniem aerobowym i siłowym
marki Technogym oraz odrębną salą
do ćwiczeń. W ramach pobytu za
praszamy również do skorzystania ze
strefy Wellness & Spa z 25-metrowym
basenem sportowym, basenem rekre
acyjnym dla dzieci, saunami, jacuzzi,
gabinetami zabiegowymi i 15-metro
wą ścianką wspinaczkową. W dopeł
nieniu niezapomnianych chwil moż
na skorzystać również z kriokomory,
studni lodowej oraz tepidarium.
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