
DOSKONAŁE MIEJSCE 
DLA BIZNESU I WYPOCZYNKU

Seaside Park Hotel to nowy hotel znaj du jący się w samym 
sercu koło brze skiej strefy uzdro wi sko wej. Nie za kłó cona 
pano rama Bał tyku z piasz czy stą plażą zapew nia dosko
nałe warunki do orga ni za cji rodzin nego wyjazdu lub spo
tka nia bizne so wego. Wygodne pokoje, prze stronna sala 
kon fe ren cyjna, życz liwa atmos fera to jedne z wielu powo
dów dla któ rych warto nas odwie dzić. Naszym prio ry
te tem jest zapew nie nie Pań stwu wyma rzo nego miejsca 
wypo czynku i organizacji wydarzeń pod czas całego roku.

POKOJE I APARTAMENTY
20 MERTÓW OD PLAŻY

Do dys po zy cji gości przy go to wa li śmy 210 pokoi i apar ta
men tów o powierzchni od 27 do 82 mkw. Wszyst kie poko
je posia dają bal kon, 55” tele wi zor, kli ma ty za cję oraz bez
prze wo dowe łącze WIFI. Pokoje o wyż szym stan dar dzie 
wypo sa ży li śmy dodat kowo w roz kła dane sofy. Ofe ru jemy 
Pań stwu pokoje typu stan dard, deluxe, supe rior oraz luk

su sowe apar ta menty.

POKOJE DOUBLE TWIN TOTAL

Standard 40 40

Deluxe 90 70 160

Superior 5 5

Apartament 5 5

OFERTA
KONFERENCYJNA



SALA KONFERENCYJNA

Prze stronna sala kon fe ren cyjna 
STORM z  naj no wo cze śniej szym 
sprzę tem audio wi zu al nym mie ści 
do 200 osób w  ukła dzie teatral
nym. Sala posiada inno wa cyjny 
sys tem prze suw nych ścian, dzię
ki czemu ist nieje wiele moż li wo
ści usta wie nia i  podzie le nia jej na 
mniej sze czę ści i dosto so wa nia do 
Pań stwa potrzeb. Zor ga ni zu jemy 
dla Pań stwa kon fe ren cję, szko le
nie, warsz taty, kame ralne spo tka
nie czy lunch pro duk towy. Warunki 
nadmor skiego kli matu stwa rzają 
dosko nałe moż li wo ści pogłę bia nia 
wie dzy i wspól nej inte gra cji.

RESTAURACJA
ON-THE-WAVE

Restau ra cja OntheWave to 
kuch nia Fusion łącząca róż
ne kul tury świata. U nas spró
bują Pań stwo prze pysz nych 
dań regio nal nych skom po
no wa nych z lokal nych skład
ni ków, a  także ple jadę sma
ków z  odle głych zakąt ków 
ziemi. Jedyne w Koło brzegu 
Atrium ofe ruje prze strzeń 
barową z  wyse lek cjo no wa
nymi alko ho lami oraz ide al
nie dobra nymi przy staw kami 
a ’la tapas.

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 25metrowym 
basenem sportowym, basenem rekre
acyjnym dla dzieci, saunami, jacuzzi, 
gabinetami zabiegowymi i 15metro
wą ścianką wspinaczkową. W dopeł
nieniu niezapomnianych chwil moż
na skorzystać również z kriokomory, 
studni lodowej oraz tepidarium.

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
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