
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 doskonałe warunki do organizacji
konferencji, szkoleń, warsztatów, targów, wyjazdów
integracyjnych. Wygodne pokoje, przestronna sala
konferencyjna, życzliwa atmosfera to jedne z wielu
powodów dla których warto nas odwiedzić.
Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu
wymarzonego miejsca wypoczynku i organizacji
wydarzeń podczas całego roku.

KONFERENCJE.
ZRÓB Z NAMI BIZNES.

Przestronna sala konferencyjna STORM (I,II,III) z
najnowocześniejszym sprzętem audiowizualnym
mieści do 200 osób w układzie teatralnym. Sala
posiada innowacyjny system przesuwnych ścian,
dzięki czemu istnieje wiele możliwości ustawienia
i podzielenia jej na mniejsze części i
dostosowania do Państwa potrzeb. Warunki
nadmorskiego klimatu stwarzają doskonałe
możliwości pogłębiania wiedzy i wspólnej
integracji.

KONFERENCJEBIZNES



SALA POW. m2

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
+FOYER

250 m2 160 200 150 85 70 200

RESTAURACJA 524 m2 160 200

ATRIUM 500 m2 100 200

SALA
WARSZTATOWA

83 m2 40 30 25
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TWORZYMYWSPÓLNIE
CHWILE.

Niezależnie od okazjiwSeasidePark
Hotel skorzystasz z elastycznego
rozwiązania dostosowanego do
charakteru Twojego przyjęcia.
Doradzimy najlepszą salę, aranżację
przestrzeni, dobór menu oraz
dodatkowychatrakcji.
Z nami będziesz mógł cieszyć się
chwilą i tym co liczy sięnajbardziej -
towarzystwem swoich Gości.

SALE TONIEWSZYSTKO.
POZNAJCIE NASZEATRIUM.

Poza salami konferencyjnymi
m ożemy zaoferować naszym
Gościom przestronne Atrium o pow.
500m2. Wysokie na 24m.
pomieszczenie to idealne połączenie
designu, funkcjonalności oraz wielu
możliwości aranżacji organizacji
m.in. bankietów, koktajli, imprez
integracyjnych, koncertów z muzyką
na żywo, konferencji, warsztatów
kulinarnych, zajęć sportowych dla
grup, dyskotek oraz wystaw. Oprócz
tego Atrium jest strefą kawiarniano-
barową. Ekran o powierzchni 15 m2,
daje możliwość przeprowadzenia
np. konferencji hybrydowej.


