


Znajdź swój Kołobrzeg...



www.polskiecentrumspa.pl



Hotel
AQUARIUS SPA*****

U nas złapiesz wiar w żagle...



www.polskiecentrumspa.pl

+48 94 35 36 500
hotel@aquariusspa.pl

ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg

www.AquariusSPA.pl

To hotel dysponujący 201 pokojami 
i 5 luksusowymi apartamentami oraz 
jednym z największych SPA w Polsce 
(40 nowoczesnych gabinetów). Posiada 
przestronne Aquacenter oraz sale 
konferencyjne. Hotel AQUARIUS SPA***** jest 
miejscem przyjaznym dzieciom, dlatego na 
każdym kroku znajdują się udogodnienia 
dla najmłodszych. Hotel nastawiony jest na 
działania proekologiczne.

This hotel features 201 rooms, 5 luxury 
suites and one of the largest SPAs in Poland 
(40 treatment rooms). It also features 
Aquacentre and Conference Centre. Hotel 
AQUARIUS SPA***** is a child friendly place 
where every step has been taken to assure 
their comfort and safety. The hotel is 
focused on pro-environmental initiatives.

Es ist ein Hotel, das über 201 Zimmer 
und 5 luxuriöse Apartments verfügt 
und über ein der größten SPAs in Polen 
(40 moderne Behandlungsräume). Im Hotel 
be�ndet sich auch ein geräumiges 
Aquacenter und Konferenzräume. Das Hotel 
AQUARIUS SPA***** ist kinderfreundlich, 
deshalb �nden Sie hier viele 
Annehmlichkeiten für die kleinsten Gäste. 
Das Hotel ist auch für umweltbewusste
Handlungen.



OLYMP II
Spa&Wellness

U nas poczujesz się jak grecki bóg



www.polskiecentrumspa.pl

+48 94 351 18 00
recepcja@olymp2.pl

ul. Kościuszki 2
78-100 Kołobrzeg

www.olymp2.pl

Olymp II posiada nowoczesne
i komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe,
profesjonalną bazę zabiegową
z klimatycznym SPA oraz basenem. 
Na terenie obiektu znajduje się również bowling,
sala �tness, bilard, sala zabaw dla dzieci
oraz kawiarnia. Olymp II to jedyny obiekt
w Kołobrzegu z własną �otą składającą się ze
statku wędkarskiego oraz pięknego jachtu.

Olymp II o�ers modern and comfortable
2, 3 and 4-bed rooms, professional treatment
and SPA center, as well as the water park
which consists of water pool, sauna, steam
room and Jacuzzi. It also features bowling,
�tness room and even its own �shing boat
and beautiful yacht.

Das Kur – und Erholungshaus Olymp II
verfügt über 2-, 3-, und 4-Bett-Zimmer, ein
profesionelles Behandlungszentrum mit SPA
und ein Schwimmbad. Im Haus sind auch
Bowling, Fitnessraum, Billard, Spielraum für
Kinder und ein Cafe vorhanden. Olymp II
ist das einzige Haus in Kolberg mit eigenen
Schi�en – einem Angelschi� und einem Jacht.



OLYMP 3
Spa&Wellness

Nawet greccy bogowie byli w Olympie 



www.polskiecentrumspa.pl

+48 94 351 18 50
recepcja@olymp3.pl

ul. Kasprowicza 15
78-100 Kołobrzeg

www.olymp3.pl

Olymp 3 to najnowszy obiekt z grupy
OLYMP w Kołobrzegu. Przestronne pokoje
2 i 4-osobowe, kryty basen, sala �tness,
pokój zabaw dla dzieci oraz klimatyczne
SPA to jedno z wielu atrakcji dostępnych na
terenie obiektu. Położenie w pobliżu morza
stwarza warunki do podziwiania panoramy
miasta lub nadmorskiego pejzażu z kawiarni
usytuowanej na 8 piętrze budynku.

Olymp 3 is the newest addition to the
OLYMP Group in Kolobrzeg. The hotel located
near the beach o�ers many attractions and
facilities: spacious double and quadruple
rooms, indoor swimming pool, �tness room,
children’s playroom and spa zone. Enjoy
panoramic views from the cafe located on the
8th �oor of the building.

Olymp 3 ist das neueste Haus der
Olymp-Gruppe in Kołobrzeg. Geräumige
Doppelzimmer und 4-Bett-Suiten, Hallenbad,
Fitnessraum, Kinderspielzimmer und
das stimmungsvolle Wellnesscenter sind
nur einige von den vielen Attraktionen,
die im Hotel vorhanden sind. Die Lage
in Meeresnähe gibt die Möglichkeit
den spektakulären Blick über die Stadt
und Küstenlandschaft von dem Cafe im
8. Stockwerk zu begeistern.



Hotel Wellness
ProVita

Na zdrowe życie!



www.polskiecentrumspa.pl

+48 94 355 41 00
rezerwacje@hotelprovita.pl

ul. Kościuszki 17
78-100 Kołobrzeg

www.hotelprovita.pl

Tuż przy parku nadmorskim, 70 m od
plaży, wokół ogród (7000 m2), w którym
wypoczywasz w kontakcie z naturą.

Zespół miłośników zdrowego stylu życia
doradzi, jak zadbać o zdrowie, oczyścić
organizm z toksyn i zrzucić zbędne kilogramy.
Wszystko pod okiem dietetyka – dr n. med.
Marzeny Rypiny. Hotelowa kuchnia
nagrodzona przez Gault&Milleau. To zdrowa
kuchnia, która uwodzi…

Directly in front of the seaside park,
70 meters from the beach, surrounded by
a beautiful garden (7000 m2), perfect to relax
in contact with nature.

Our team of healthy lifestyle enthusiasts
will advise you how to take care of your
health, cleanse your body of toxins and
lose weight… all under the supervision of
our in-house dietitian – Dr Marzena Rypina.
Our hotel kitchen was awarded by Gault &
Milleau. We serve healthy and enticing cuisine
that seduces you...

Direkt am Ostseepark, 70 Meter vom
Strand entfernt, umgeben von einem Garten
(7000 m2), in dem Sie sich in Kontakt mit der
Natur erholen.

Ein Team der Liebhaber vom gesunden
Lebensstil gibt Ratschläge, wie man sich um
die Gesundheit kümmert, um den Körper
von Giftsto�en zu reinigen und Gewicht
zu verlieren. Alles unter der Aufsicht einer
Ernährungsberaterin – Dr. med. Marzena
Rypina. Die Hotelküche wurde von
Gault&Milleau ausgezeichnet. Es ist gesunde
Küche, die verführt...



Sanatorium
SAN

Leczymy duszę i ciało...



www.polskiecentrumspa.pl

+48 94 352 64 40
marketing@san.pl

ul. Kasprowicza 17
78-100 Kołobrzeg

www.san.pl

Sanatorium SAN to obiekt typu Medical
SPA z rozbudowaną bazą rehabilitacyjno-
zabiegową. Można tu też przyjechać tylko po
wypoczynek (opcja Hotel SAN), skorzystać
z zabiegów relaksacyjnych i upiększających
(Gabinet Urody) lub pozbyć się zbędnych
kilogramów na wczasach odchudzających
na licencji Dr Bardadyna. 

Nowością jest Akademia Zdrowego 
Kręgosłupa.

This Health SPA specializes in
rehabilitation treatments but it has a special
o�er (option Hotel SAN) for holiday makers
coming for sun and relax. SAN o�ers spa and
beauty treatments and special slimming
programs based on dr Bardadyn diet.

New – the Academy of Healthy Spine.

Sanatorium SAN ist ein Medical-
SPA-Objekt mit einem ausgebautem
Behandlungszentrum. Man kann sich hier
auch nur erholen (Option Hotel SAN), die
entspannenden und beschönigenden
Behandlungen nutzen (Schöncheitssalon)
sondern auch Übergewicht während einer
Schlankheitskur auf Lizenz von Dr Bardadyn
loswerden.

Neu ist die Akademie der gesunden
Wirbelsäule.
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Atrakcje / wydarzenia 
w Kołobrzegu

SPORT / REKREACJA
Światowy Festiwal Morsowania 
w Kołobrzegu STYCZEŃ
www.morsowanie.kolobrzeg.pl

Bieg Zaślubin 15 km MARZEC
www.bieg.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg Maraton – 42 km na 
malowniczej nadmorskiej trasie: latarnia 
morska w Kołobrzegu – latarnia 
morska w Gąskach MAJ
www.kolobrzegmaraton.pl

Półmaraton 21 km MAJ
www.kolobrzegmaraton.pl

Kids Maraton 420 m – popularyzacja 
sportu wśród dzieci MAJ
www.kolobrzegmaraton.pl

Kołobrzeski Festiwal Zdrowia – 
popularyzacja zdrowego
i aktywnego stylu życia MAJ
www.KolobrzeskiFestiwalZdrowia.pl

Ultramaraton 
Szczecin – Kołobrzeg 147 km CZERWIEC
www.147ultra.pl

Międzynarodowe Regaty 
Żeglarskie ISSA LIPIEC
www.issa.com.pl

Solne Regaty o Puchar 
Prezydenta Miasta SIERPIEŃ
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

Attractions / events  
in Kołobrzeg

SPORT / RECREATION
International Winter Swimming 
Festival in Kołobrzeg JANUARY
www.morsowanie.kolobrzeg.pl

Bieg Zaślubin 15 km marathon MARCH
www.bieg.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg Marathon – 42 km 
of scenic coastal route: from the lighthouse 
in Kolobrzeg to the lighthouse 
in Gaski MAY
www.kolobrzegmaraton.pl

Half Marathon 21 km MAY
www.kolobrzegmaraton.pl

Kids Marathon 420 m
– promoting sport among children MAY
www.kolobrzegmaraton.pl

Kołobrzeg Festival of Health
– promoting healthy and 
active lifestyle MAY
www.KolobrzeskiFestiwalZdrowia.pl

Ultramarathon 
Szczecin – Kołobrzeg 147 km JUNE
www.147ultra.pl

ISSA International 
Regatta JULY
www.issa.com.pl

International Mayor’s Salt 
Cup Regatta AUGUST
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

Attraktionen / events  
in Kołobrzeg

SPORT / FREIZEIT
Weltfestival der Eisbäder 
in Kołobrzeg JANUAR
www.morsowanie.kolobrzeg.pl

Vermählung-Lauf 15 km MÄRZ
www.bieg.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg Marathonlauf – 42 km 
entlang einer malerischen Küstenroute: 
Leuchtturm in Kołobrzeg 
– Leuchtturm in Gąski MAI
www.kolobrzegmaraton.pl

Halbmarathon 21 km MAI
www.kolobrzegmaraton.pl

Kids Marathon 420 m
– Verbreitung von Sport unter Kindern MAI
www.kolobrzegmaraton.pl

Kołobrzeg Festival der Gesundheit
– Verbreitung der gesunden
und aktiven Lebensstil MAI
www.KolobrzeskiFestiwalZdrowia.pl

Ultramarathon 
Szczecin – Kołobrzeg 147 km JUNI
www.147ultra.pl

Internationale 
Segelregatta ISSA JULI
www.issa.com.pl

Solna-Regatta um den Pokal 
des Stadtpräsidenten AUGUST
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

SIERPIEŃ
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

SIERPIEŃ
organizator –Jerzy Pletty tel. 500240230

WRZESIEŃ
www.sport.kolobrzeg.pl

LISTOPAD
www.kolobrzegbiega.pl

KULTURA / MUZYKA

 CZERWIEC

LIPIEC
www.rck.kolobrzeg.eu

LIPIEC
www.rck.kolobrzeg.eu

LIPIEC
www.sensacyjnelato.pl

LIPIEC
www.sunrisefestival.pl

SIERPIEŃ
www.rck.kolobrzeg.eu

SIERPIEŃ
www.rck.kolobrzeg.eu

AUGUST
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

AUGUST
the organizer – Jerzy Pletty tel. 500240230

SEPTEMBER
www.sport.kolobrzeg.pl

NOVEMBER
www.kolobrzegbiega.pl

CULTURAL / MUSIC EVENTS

 JUNE

JULY
www.rck.kolobrzeg.eu

JULY
www.rck.kolobrzeg.eu

JULY
www.sensacyjnelato.pl

JULY
www.sunrisefestival.pl

AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu

AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu

AUGUST
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

AUGUST
der Veranstalter – Jerzy Pletty tel. 500240230

SEPTEMBER
www.sport.kolobrzeg.pl

NOVEMBER
www.kolobrzegbiega.pl

KULTUR / MUSIK

 JUNI

JULI
www.rck.kolobrzeg.eu

JULI
www.rck.kolobrzeg.eu

JULI
www.sensacyjnelato.pl

JULI
www.sunrisefestival.pl

AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu

AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu
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Ogólnopolskie Zawody „Jazda 
rowerem po desce na wodzie“ SIERPIEŃ
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

Maraton Wędkowania z Plaży: 
ostatni weekend sierpnia SIERPIEŃ
organizator –Jerzy Pletty tel. 500240230

Gwieździsty Rajd Rowerowy 
O Puchar Bałtyku WRZESIEŃ
www.sport.kolobrzeg.pl

Kołobrzeski Bieg 
Niepodległości 11 km LISTOPAD
www.kolobrzegbiega.pl

KULTURA / MUZYKA
Dni Kołobrzegu w tym koncerty, 
Jarmark Solny, regaty 
„Smoczych Łodzi” na Parsęcie CZERWIEC

Ogólnopolski Konkurs Muzyki Jazzowej 
RCK PRO JAZZ LIPIEC
www.rck.kolobrzeg.eu

Międzynarodowy Festiwal 
„Muzyka w Katedrze” LIPIEC
www.rck.kolobrzeg.eu

Kołobrzeski Festiwal Filmowy 
„Sensacyjne Lato Filmów” LIPIEC
www.sensacyjnelato.pl

Festiwal muzyki techno, 
house i trance Sunrise LIPIEC
www.sunrisefestival.pl

Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
INTERFOLK SIERPIEŃ
www.rck.kolobrzeg.eu

RoCK Festiwal SIERPIEŃ
www.rck.kolobrzeg.eu

National competition 
“Cycling on water” AUGUST
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

Beach Fishing Marathon, 
last weekend of August AUGUST
the organizer – Jerzy Pletty tel. 500240230

Baltic Cup 
Bicycle Rally SEPTEMBER
www.sport.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 
Independence Run 11 km NOVEMBER
www.kolobrzegbiega.pl

CULTURAL / MUSIC EVENTS
Annual Days of Kolobrzeg including 
concerts, Salt Fair, “Dragon Boat” regatta 
on the Parsęta River JUNE

National Jazz Competition 
RCK PRO JAZZ JULY
www.rck.kolobrzeg.eu

International Festival 
“Music in the Cathedral” JULY
www.rck.kolobrzeg.eu

Kołobrzeg Film Festival 
“Summer Action Films” JULY
www.sensacyjnelato.pl

Sunrise Festival – techno, 
house and trance music JULY
www.sunrisefestival.pl

International Folk Festival 
INTERFOLK AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu

RoCK Festival AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu

Nationaler Wettbewerb „Mit dem Fahrrad 
auf dem Brett auf dem Wasser“ AUGUST
www.jachtklub.kolobrzeg.pl

Angeln-Marathon vom Strand: 
am letzten Wochenende im August AUGUST
der Veranstalter – Jerzy Pletty tel. 500240230

Fahrrad-Angeln 
um den Ostseenpokal SEPTEMBER
www.sport.kolobrzeg.pl

Unabhängigkeitslauf 
in Kołobrzeg 11 km NOVEMBER
www.kolobrzegbiega.pl

KULTUR / MUSIK
Kołobrzeg-Stadtfest: Konzerte, Solny-
Messe, Regatta von „Drachenbooten“ 
auf dem Fluss Persante JUNI

Nationaler Jazz-Musik-Wettbewerb 
RCK PRO JAZZ JULI
www.rck.kolobrzeg.eu

Nationales Festival 
„Musik in der Kathedrale“ JULI
www.rck.kolobrzeg.eu

Nationales Filmfestival in Kołobrzeg 
„Aktionsommer mit Filmen” JULI
www.sensacyjnelato.pl

Festival der Musik Techno, House 
und Trance „Sunrise” JULI
www.sunrisefestival.pl

Internationales Folkfestival 
INTERFOLK AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu

RoCK Festival AUGUST
www.rck.kolobrzeg.eu



Akademia Zdrowego Kręgosłupa SAN

Akademia Zdrowego Kręgosłupa SAN
czeka zarówno na tych, którzy pragną
zapobiegać bólom pleców jak i na tych, którzy
niestety już mają dolegliwości związane
z kręgosłupem.

Tygodniowy program to m.in.:
• praktyczne programy ćwiczeń
• wykłady teoretyczne
• techniki relaksacyjne
• konsultacje z terapeutą manualnym

Oferujemy małe grupy do 12 osób,
profesjonalny zespół �zjoterapeutów,
wyżywienie tradycyjne lub dietę Dr Bardadyna.

SAN Healthy Spine Academy is a place
both for those who wish to prevent back pain
as well as those who, unfortunately, have
symptoms associated with the spine.

One-week program includes:
• practical exercise programs
• theoretical lectures
• relaxation techniques
• consultation with a manual therapist

We o�er small groups of up to 12 people,
a professional team of physiotherapists,
traditional food or Dr. Bardadyn diet.

Akademie Gesunder Wirbelsäule SAN ist
ein Ort, wo man sowohl auf diejenigen wartet,
die gegen Rückenschmerzen vorbeugen
wünschen, als auch auf diejenigen, die leider
Symptome haben, die mit den Wirbelsäule-
Beschwerden verbunden sind.

Im Wochenprogramm ist u.a.:
• praktische Übungs-Programme
• theoretischen Vorlesungen
• Entspannungstechniken
• Konsultationen mit einem manuellen
Therapeuten

Wir bieten kleinen Gruppen von bis zu
12 Personen, ein professionelles Team von
Physiotherapeuten, traditionelles Essen oder
Diät Dr. Bardadyn.

ul. Kasprowicza 17
78-100 Kołobrzeg

tel. +48 94 352 64 40

marketing@san.pl
www.san.pl
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Rezydencja Seniora Erania
Erania – Ihre professionelle Betreuung

Rezydencja Seniora Erania położona jest nad polskim morzem,
w otoczeniu lasów i morza, oraz ukochanego miasta niemieckich
turystów – Kołobrzegu. Oferta Rezydencji skierowana jest zarówno
do osób schorowanych, wymagających 24-godzinnej, specjalistycznej
opieki, jak również do osób zdrowych, chcących zamieszkać
w luksusowym ośrodku, ciesząc się nadmorskim klimatem, polską
kuchnią oraz szeroką ofertą czasu wolnego. Ośrodek dysponuje
pokojami jedno oraz dwuosobowymi w części z opieką oraz
apartamentami oraz wolnostojącymi willami z ogródkami w części
bez opieki. Erania należy do najnowocześniejszych rezydencji seniora
w Europie, cały personel jest zarówno polsko, jak i niemieckojęzyczny.
Rezydencja odpowiada również niemieckim standardom jakości. Na
7 ha terenie do dyspozycji seniorów jest również strefa spa z basenem,
stadnina koni z wybiegiem oraz liczne ogrody tematyczne. Zapraszamy
do obejrzenia naszej rezydencji!

Seniorenresidenz Erania be� ndet sich auf der polnischen Küste,
umgeben von Wäldern und dem Meer und der geliebten Stadt der
deutschen Touristen – Kołobrzeg. Das Angebot der Seniorenresidenz
Erania richtet sich sowohl an p� egebedürftige, ältere Personen, die einer
fachlichen Versorgung rund um die Uhr bedürfen, als auch an gesunde
Personen, die in einem LuxusResort wohnen möchten, die das Meeresklima,
die polnische Küche und eine große Auswahl an Freizeitangeboten
genießen wollen. Das Resort bietet Einzel – und Doppelzimmer mit oder
ohne Pfl egedienst, Appartements und freistehende Villen mit Gärten mit
oder ohne P� ege. Erania gehört zu den modernsten Seniorenresidenzen
in Europa. Alle Mitarbeiter sprechen sowohl Polnisch als auch Deutsch. Die
Residenz entspricht auch deutschen Qualitätsstandards. Auf einer Fläche
von 7 ha stehen auch ein Wellnessbereich mit Schwimmbad, Pferdezucht
mit Reitbahn und zahlreiche Themengärten den Senioren zur Verfügung.
Werfen Sie einen Blick in unserem Haus!

Malechowo 4
78-111 Ustronie Morskie

Tel. DE : +49 15213359226
Tel. PL: +48 604 259 454

info@erania.de
www.erania.de/pl
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Najlepszy grill house
w mieście!Najlepszy grill house
w mieście!
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Galeria Five o’clock

„Galeria Five o’clock” pachnie i zaprasza.

Przyjdź i przekonaj się jak smakują herbaty 
i kawy z najlepszych plantacji na świecie.

Galeria sztuki – pooglądaj, poczytaj, potarguj 
się, albo po prostu napij się herbaty lub kawy 
w otoczeniu sztuki.

A potem zabierz ze sobą klimat tego miejsca.

„Five o’clock Gallery” – inviting smells
and tastes

Taste the selection of tea and co�ee from
the best plantations in the world, have
a good look around the gallery and if you
see something you like to buy… bargain
to get a better price, spend time reading
or just simply enjoy a cup of tea or co�ee
surrounded by art. The ambience of our place
will stay with you.

„Five o’clock-Galerie” riecht gut  
und lädt ein.
Kommen Sie und sehen Sie selbst, wie Tees
und Ka�ees von den besten Plantagen der
Welt schmecken. Kunstgalerie – sehen Sie,
lesen Sie, handeln Sie aus, oder einfach
trinken Sie eine Tasse Tee oder Ka�ee in
der künstlerischen Umgebung. Und dann
nehmen Sie die Atmosphäre dieses Ortes mit
Ihnen.

ul Giełdowa 8c/5
78-100 Kołobrzeg

+48 698 637 675
+48 94 35 25 688

herbataikawa@interia.pl
f / Galeria Five o’clock Kołobrzeg
www.herbatyzm.pl
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Rejsy na dorsza Kołobrzeg
Hochseeangeln

www.kolobrzeg-wedkarstwo.pl
info@kolobrzeg-wedkarstwo.pl

+48 502 058 560
+48 501 056 800

www.rejsynadorsze.pl
biuro@rejsynadorsze.pl

+48 695 543 186

Zapraszamy na całoroczne wyprawy
wędkarskie na naszych komfortowych
jednostkach.

W ofercie mamy rejsy jednodniowe oraz
wyprawy kilkudniowe na wyspę Bornholm.
Pełną ofertę znajdziecie Państwo na naszych
stronach internetowych.

Zapraszamy.

Wędkarstwo i Turystyka Morska 
„ROSA VENTORUM”

Turystyka Morska „BALTICUS”

Welcome to our all year round �shing
trips on our comfortable vessels.

We organize one-day or multi-day trips to
the island of Bornholm.

Our full o�er is available on our website.

You are welcome!

Fishing and Maritime Tourism 
„ROSA VENTORUM”

Maritime Tourism “BALTICUS”

Wir laden Sie das ganze Jahr lang
auf Angeltouren in unseren bequemen
Booten ein. Im Angebot Tagesaus�üge und
mehrtägige Reisen auf die Insel Bornholm.

Das vollständige Angebot �nden Sie auf
unserer Website.

Wir laden Sie ein!

Angeln und Marinetourismus 
„ROSA VENTORUM”

Marinetourismus „BALTICUS”



Marina Solna Kołobrzeg

Marina posiada pełną infrastrukturę
dla jachtów. Każde stanowisko
wyposażone jest we własne przyłącze
wody i prądu, w hali zlokalizowanej
w marinie działa serwis jachtów,
a w budynku klubowym sklep żeglarski.
Nasi Goście mają do dyspozycji
w marinie restauracje, łazienki, pralnie
z suszarnią i wiele terenów zielonych.
Dla bezpieczeństwa teren mariny jest
całodobowo chroniony i monitorowany.

Marina has a complete infrastructure
for yachts. Each stand has it’s own water
and electricity sources, there is a hall
with service point for yachts and sailing
shop in the club building. We provide
restaurant, bathroom, wash rooms with
dryers and many green areas. One of
our main goals is to ensure safety, the
grounds of the marina is monitored and
guarded for 24 hours a day.

Marina verfügt über eine
vollständige Infrastruktur für Yachten.
Jeder Standplatz verfügt über
einen Wasser und Stromanschluss,
Servicepunkt für die Yachten, sowie ein
Segelgeschäft in dem Clubgebäude. Zur
Verfügung unserer Gäste stellen wir Café,
Badezimmer, Waschräume mit Trocknern
und viele Grünanlagen. Um die Sicherheit
zu gewährleisten wird das Gelände der
Marina rund um die Uhr überbewacht.

ul. Warzelnicza 1
78-100 Kołobrzeg

GPS: 54º10’47” N 015º33’34” E

+ 48 785 882 842
+ 48 605 353 801
+ 48 605 353 716

marina@zpmkolobrzeg.pl
www.marinakolobrzeg.pl



www.polskiecentrumspa.pl

Szkoła żeglarstwa

Oferta:

• szkoła żeglarstwa (pełen zakres kursów i szkoleń)
• agencja czarterowa (czartery jachtów w 

Polsce i na świecie)
• zajęcia dydaktyczne (w tym żeglarskie ABC – 

podstawy żeglarstwa dla Wszystkich w 3 dni)
• wypożyczalnia paddle board (dmuchane 

deski sur�ngowe z wiosłem)
• imprezy na trójkołowcach z żaglem – blokartach
• organizacja imprez regatowych
• osprzęt ratunkowy i odzież dla żeglarzy

Baza: główny budynek Mariny Solnej
w Kołobrzegu

Our o�er:

• sailing school (full range of training courses)
• charter agency (yacht charters in Poland and 

worlwide)
• sailing classes (ABC of sailing – basics of 

sailing for everyone in 3 days)
• stand up paddle board rental (in�atable 

surfboards with a paddle)
• events on blokarts
• organizing regatta racing
• rescue equipment and clothing for sailors

Location: the main building of the Salt Marina
in Kolobrzeg

Angebot:

• Segelschule (volle Palette von Kursen und 
Schulungen)

• Charter-Agentur (Charter von Yachten in 
Polen und in der Welt)

• Klassen (einschließlich Segeln-ABC – die 
Grundlagen des Segelns für alle in 3 Tage)

• Paddle Board Ausleihe (aufblasbare 
Surfbretter mit einem Paddel)

• Events auf Dreirädern mit einem Segel
• Veranstalten von Regatta-Events
• Rettungsgeräte und Kleidung für Segler

Ort: Hauptgebäude der Solna-Marina in
Kołobrzeg

Marina Solna
ul. Warzelnicza 1
78-100 Kołobrzeg

tel. +48 504 199 272
biuro +48 690 650 657

mk@mksailing.pl
www.mksailing.pl



Taxi Radmor & Nord

Zakres usług:

• Przewóz osób
• Zakupy, realizacja recept lekarskich
• Transfery na lotniska krajowe 

i zagraniczne
• Odprowadzenie i pomoc przy 

holowaniu auta
• Płatność kartą

Spectrum of services:

• Transport services
• Shopping, delivering door to door 

medical supplies
• Domestic and international airport 

transfers
• Towing cars
• Payments by credit card accepted

Umfang der Dienstleistungen:

• Personentransport
• Einkäufe, Einlösung von Rezepten
• Transfers zu inländischen und 

ausländischen Flughäfen
• Rücktransport und Hilfe beim
• Abschleppen
• Kartenzahlung

ul. Rubinowa 2
78-100 Kołobrzeg/Niekanin

tel. +48 94 196 28
tel. +48 94 194 55

www.nordtaxi.pl
tel. GSM +48 605 999 628
tel./fax +48 94 354 31 98 (fax)



www.polskiecentrumspa.pl

Galeria EMKA – centrum handlowe Koszalin
Galeria EMKA SHOPPING CENTRE
Einkaufszenrtum Galeria EMKA

Galeria EMKA to wymarzone miejsce
familijnych zakupów w przyjaznej
i życzliwej atmosferze. Znajdziecie tu
Państwo blisko 100 punktów handlowych,
usługowych i gastronomicznych, w tym
sklepy i salony znanych światowych marek.

Galeria EMKA shopping centre is
an ideal place for family shopping in
friendly, relaxed atmosphere. It is a home
to over 100 shops, services providers and
restaurants, including outlets of worldfamous
and popular Polish brands.

Galeria EMKA ist ein perfekter Ort
für Familieneinkäufe in freundlicher und
liebevoller Atmosphäre. Sie �nden hier
nahezu 100 Verkaufs-, Dienstleistungs
– und Gastronomiepunkte, darunter
Geschäfte und Verkaufssalons bakennter
internationaler und polnischer Marken.

ul. Jana Pawła II 20
75-452 Koszalin
+48 94 347 62 01

biuro@emka.pl
f / GaleriaEMKA.Koszalin
www.emka.pl

Galeria EMKA:
Pon.-Sob./Mon.-Sat. 9:00-21:00
Niedz./Sun. 10:00-20:00

Supermarket SANO:
Pon.-Sob./Mon.-Sat. 9:00-23:00
Niedz./Sun. 10:00-22:00



Czekamy na Was w Kołobrzegu



polskw.ww iecentrumspa.pl



Kołobrzeg
Polskie Centrum SPA
+48 698 619 930
info@polskiecentrumspa.pl

Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA została założona w 2010 roku 
przez przedsiębiorców branży hotelowo-turystycznej.  Kluczowym celem jej 
działalności jest promocja Kołobrzegu jako głównej destynacji SPA w Polsce 
oraz promowanie współpracy między podmiotami gospodarczymi w regionie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do angażowania się w naszą działalność.

Projekt zrealizowano przy współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego

www.polskiecentrumspa.pl




