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When a hotel becomes your house

Sea and sunshine on the
Polish Amber coast.
Hotel Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje jest usytuowany na
piaszczystym brzegu polskiego
Bursztynowego Wybrzeża, na
skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Z hotelowych balkonów
rozciąga się zachwycający widok
na Bałtyk, molo oraz okoliczne
dziewicze lasy. Atrakcje na plaży,
pełne odprężenie oraz sport to
cechy rozpoznawcze tego wspaniałego hotelu.
•• 194 pokoi i apartamentów
•• Restauracje, bary, kawiarnia,
taras z widokiem na morze
•• Pub z kręgielnią i night club
•• Centrum spa i wellness
z basenami
•• 5 sal konferencyjnych
do 762 osób
•• Całodobowa recepcja
i obsługa w barze
•• Bezpłatne WiFi &
mobile concierge
•• 50 miejsc parkingowych
•• Psy mile widziane
•• Usytuowany na Bursztynowym
Wybrzeżu na największej polskiej wyspie Wolin, na skraju
parku narodowego

The Vienna House Amber Baltic
Miedzyzdroje is situated on the
sandy shores of the Polish Amber
coast, and on the edge of Wolin
National Park. From the hotel balcony, marvel at the endless view of
the blue Baltic Sea, the silhouette
of the pier and the unspoilt forested countryside. Beach fun, sport
and total relaxation are the hallmarks of this wonderful hotel.
•• 194 rooms & suites
•• Restaurants, hotel bars, café,
sun terrace with view of the sea
•• Bowling pub & night club
•• Spa & Wellness area with pools
•• 5 flexible conference rooms
for up to 762 people
•• 24h reception & bar service
•• Free WiFi & mobile concierge
•• 50 hotel parking spaces
•• Dogs welcome
•• Situated directly on the Polish
Amber coast on the country‘s
largest island, Wolin, on the
edge of the national park
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POKOJE JEDNOOSOBOWE STANDARD
Zaśnij i obudź się przy szumie
fal w komfortowym pokoju
jednoosobowym z balkonem.
Po spacerze po plaży zrelaksuj się
w zaciszu swojego pokoju.

POKOJE EXECUTIVE
Pokoje Executive hotelu Vienna
House Amber Baltic Miedzyzdroje
mieszczą się na najwyższych
piętrach. Możesz z nich podziwiać zapierający dech w piersiach
widok na Bałtyk, który robi wrażenie niezależnie od pogody. Żywa
kolorystyka i komfortowe meble
gwarantują pełne odprężenie. Wystarczy otworzyć drzwi balkonowe,
aby wpuścić do pokoju szum fal.

SUITY I APARTAMENTY

EXECUTIVE ROOMS

Suity i apartamenty posiadają
oddzielną sypialnię i pokój dzienny. Są bogato wyposażone, aby
zapewnić gościom pełen relaks
i udany pobyt nad morzem. Pokój
dzienny, w którym znajduje się fotel i sofa, jest idealnym miejscem,
gdzie można zanurzyć się w dobrej lekturze lub spokojnie porozmawiać.

The Executive rooms in the Vienna
House Amber Baltic Miedzyzdroje
are situated on the top floor. Marvel at the breathtaking views of
the Baltic, which is always spectacular, whatever the weather. Vivid
colours and comfortable furniture
guarantee pure relaxtion. Just
open the balcony doors and let the
sounds of the sea into your room.

STANDARD DOUBLE
ROOMS
Double rooms in the Vienna House
Amber Baltic Miedzyzdroje offer
a fantastic view of the sea. Relax on your private balcony and
lose yourself in the sounds
of the sea. If it‘s a bit chilly
outside, curl up inside with
a good book.

POKOJE DWUOSOBOWE
STANDARD
Z
pokojów
dwuosobowych
Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje rozpościera się fantastyczny widok na morze. Zrelaksuj się na prywatnym balkonie
i zatrać się w szumie fal. Jeśli na
dworze panuje chłód, zaszyj się
w przytulnym pokoju i rozkoszuj
się dobrą książką.

SUITES & APARTMENTS

STANDARD SINGLE
ROOMS
Fall asleep and wake up again
to the sounds of the sea in your
comfortable Single room with
balcony. Relax in the peace
and quiet of your room after
a stroll on the beach.

The suites and apartments have
separate bedrooms and living
rooms, and are generously equipped to give you the space you
need to relax and enjoy the sea.
The living room, complete with
armchair and sofa, is the ideal retreat for reading or conversing.
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Sweet dreams
POKOJE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Hotel posiada pokoje, które zostały specjalnie dostosowane do
potrzeb gości z ograniczeniami
ruchowymi. Spędzając czas w
hotelu Vienna House Amber Baltic
Miedzyzdroje, poznasz znaczenie
pełnego relaksu i pooddychasz
cudownym, morskim powietrzem.
•• Bezpłatne WiFi &
mobile concierge
•• Telewizja satelitarna
•• Łazienka z WC, prysznic/
wanna, suszarka i lustro do
makijażu
•• Minibar

ACCESSIBLE ROOMS

•• Telefon
•• Krzesło do czytania
•• Biurko
Wszystkie pokoje Standard
i Executive mają balkon.

The hotel has accessible rooms
which cater specifically to the
needs of guests with restricted
mobility. Breathe in the wonderful
sea air at the Vienna House Amber
Baltic Miedzyzdroje and enjoy a relaxing stay.
•• Free WiFi & mobile concierge
•• Satellite TV
•• Bath with WC, shower/bathtub,
hairdryer & make-up mirror
•• Minibar
•• Telephone
•• Reading chair
•• Desk
All Standard and Executive rooms
have a balcony.
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BEACH BAR
The all-glass interior of the Beach
Bar offers a clear view of the
beach and sea. What better than
a fabulous buffet breakfast to put
you in the right mood for a day of
fun and relaxation? Evenings are
all about friendship and romance,
when the sun slowly goes down
over the dunes, dinner is served
on the beautiful wooden terrace,
and the night is full of expectation.

BOWLING PUB
Fire yourself up for a game of
bowling or billiards with a quick
light bite, or enjoy a good pint in
the pub. The beer selection alone
might well be enough to get your
heart racing. Cheers!

BEACH BAR

PUB BOWLING

Beach Bar, dzięki całkowicie oszklonemu wnętrzu, ma piękny widok na plażę i morze. Co może
wprawić w lepszy nastrój i lepiej
zrelaksować niż wyśmienite śniadanie w formie bufetu? Aby
wieczór upłynął pod znakiem przyjaźni i miłości, warto zjeść kolację
na drewnianym tarasie w promieniach zachodzącego słońca znikającego za wydmami. Tutaj każda
noc jest pełna wrażeń.

Dodaj sobie energii lekkim
posiłkiem przed grą w kręgle
lub bilard i ciesz się wyśmienitym
smakiem
jednego
z wielu rodzajów piwa. Ich wybór
w Pub Bowling może przyprawić
o zawrót głowy! Zdrowie gości!
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Enjoy the good tastes

AMBER BAR

AMBER BAR

W ciągu ostatnich kilku lat Amber
Bar stał się ulubionym miejscem
aktorów, dziennikarzy, sportowców
i osobistości ze świata sztuki
i kultury. Wystarczy zerknąć
na galerię zdjęć, by przekonać
się, kto go odwiedził. Przytulne
wnętrze, szeroki wybór drinków
oraz niezwykłe opowieści kelnerów sprawiają, że warto
tu wrócić.

Over the last few years, the Amber Bar has become something
of a hotspot for actors, journalists,
sports people and personalities
from the arts and culture scene.
Take a browse through the photo
gallery and see who has frequented the bar. The cosy interior, impressive selection of drinks, not to
mention the bartenders‘ many tales, make this bar worthy of repeat
visits.

NIGHT CLUB PLAŻA
Klub w stylu lat 80. z pewnością
stanie się jedną z głównych atrakcji Twojego eventu. Szeroki wybór
piw w połączeniu z fantastyczną
obsługą i dobrą muzyką to gwarancja dobrej zabawy i udanego
wieczoru.

PLAZA NIGHT CLUB
The retro 80s club will be one of
the high points of your event. With
a fantastic selection of beers,
great service and lots of good music - the perfect recipe for a fun
evening.
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SPOKÓJ I WELLNESS NAD BAŁTYKIEM
Wakacje na Bursztynowym Wybrzeżu mogą mieć cudowne działanie
na ciało i ducha. W centrum spa i wellness hotelu Vienna House Amber
Baltic Miedzyzdroje muzyką jest szum fal, a relaks zapewniają profesjonalni masażyści i dyskretna obsługa. O nic nie będziesz się musiał martwić –
nawet jeżeli odwiedzisz hotel z dziećmi. Amber Baltic zapewnia wiele
atrakcji dla najmłodszych, a dla smakoszy ma wiele specjałów inspirowanych regionalną kuchnią.

PEACE AND WELLNESS AT THE BALTIC SEA
Holidays on the Amber Coast can have a great impact on your body and
spirit. In the spa and wellness centre of Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje, the sound of waves makes the music, and relaxation is provided
by professional masseurs and discreet staff. You will not have to worry
about anything – even if you visit the hotel with children. Amber Baltic
provides numerous attractions for children and offers many specialties
inspired by regional cuisine for gourmets.
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Relax and keep a good mood

ATRAKCJE

OFFERS

•• Oryginalne masaże i zabiegi na
ciało do późnych godzin wieczornych

•• Original massages and
body treatment until
late in the evening

•• Pokój relaksu i sala zabaw dla
dzieci

•• A relaxation room and a
playroom for children

•• Sauna fińska

•• Finnish sauna

•• Basen wewnętrzny i zewnętrzny
oraz brodzik dla dzieci

•• Indoor and outdoor swimming pool and paddling
pool for children

•• Hotelowa plaża 5 m od hotelu z
leżakami i pomocną obsługą
•• Beach bar przy plaży
•• Taras restauracyjny z widokiem
na morze
•• Regionalne specjały kulinarne
w Restauracji Brasserie
•• Widok na morze z każdego pokoju hotelowego
•• W sezonie animacje dla dzieci
oraz wieczory tematyczne w
restauracji

•• Hotel beach 5 m from the hotel
with sunbeds and helpful staff
•• Beach bar
•• Restaurant terrace
with sea view
•• Regional culinary specialties
in the Brasserie Restaurant
•• Sea view from every hotel room
•• In the season, animations
for children and themed
evenings in the restaurant
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Jeśli ślub nad morzem, to tylko
w Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje! Usytuowany przy
plaży hotel jest idealną lokalizacją
dla każdego przyjęcia – od obiadu dla najbliższych po huczne
wesele.

If you want to get married at the
seaside, then only in Vienna House
Amber Baltic Międzyzdroje! Situated on the beach, the hotel is a perfect location for any reception –
from dinner with your closest ones
to a festive wedding reception.

Decydując się na Vienna House
Amber Baltic Międzyzdroje wybierasz:

If you choose Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje, you are
offered the following:

•• Sale bankietowe z miejscami
dla 200 osób

•• Banquet halls with places
for up to 200 people

•• Widok na morze z ogródka
i tarasu

•• Sea view from the garden and terrace

•• Wysoki standard świadczonych
usług

•• High standard of services

•• Profesjonalną i miłą obsługę,
która zadba o wszystkich gości
•• Wyśmienite serwowane dania
kuchni polskiej i międzynarodowej

•• Professional and friendly staff
that will take care of all guests
•• Delicious dishes of Polish
and international cuisine

Gościom weselnym zapewniamy:

We provide wedding guests with:

•• Pokoje z widokiem na morze
w specjalnej cenie

•• Rooms with sea view
at a special price

•• Apartament dla nowożeńców
gratis

•• The Honeymoon Suite –
free of charge

•• Śniadanie podane do pokoju
(na życzenie)

•• Breakfast served in the
room (on request)
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And now...
I pronounce you man and wife!

W trosce o Wasz spokój i czas
nasi koordynatorzy pomogą zorganizować dodatkowe usługi,
zrealizowane przez sprawdzonych
partnerów. Skrojone na miarę
i wysokiej jakości:

Out of concern for your peace
and time, our coordinators will
help you organize additional services provided by proven partners.
Tailor-made and high quality:

•• Oprawę muzyczną i artystyczną

•• Hall decoration by professional decorating companies

•• Dekorację sali przez profesjonalne firmy dekoratorskie
•• Wynajem eleganckiej limuzyny
oraz przewóz gości
•• Wynajęcie fotografa i kamerzysty

•• Musical and artistic setting

•• Rental of an elegant limousine, transport of guests
•• Hiring of a photographer
and a cameraman
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Idealne miejsce na konferencję na Bursztynowym Wybrzeżu i dwa razy
większa efektywność spotkań. Dlaczego? Po owocnym spotkaniu twoi
współpracownicy całkowicie zapomną o pracy, wypiją orzeźwiającego
drinka na tarasie z widokiem na bezkresne morze i pójdą przejść się lub
pobiegać po plaży. Centrum konferencyjne ma 5 sal konferencyjnych
i może pomieścić do 762 osób. Idealnie nadaje się na organizację zapadających w pamięć seminariów, bankietów, wesel i imprez zamkniętych.

A conference oasis on the Amber
Coast. Double the productivity of
your meetings. Why? Because after a productive meeting, the endless stretch of ocean will entice
your colleagues to switch off, have
a refreshing drink on the summer
terrace and head down to the
beach for a stroll or a jog. The conference centre has five conference
rooms and can cater for up to 762
people for memorable seminars,
banquets, conferences, weddings
and private events.
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KONFERENCJE
W SKRÓCIE
•• 5 sal konferencyjnych do
762 osób
•• 677 m² powierzchni konferencyjnej i eventowej
•• Wymarzone miejsce na wesele
na plaży

SALA KONFERENCYJNA
CONFERENCE ROOM

m2

Kalman Lehar

176

180

120

65

Offenbach

27

-

-

-

11

Strauss

44

32

24

18

20

Casino

250

370

160

80

-

Chopin

180

180

100

80

60

Meetingroom
Casino
(250 m2)

•• Przestronne foyer
•• Bezpłatne WiFi

Entrance

Foyer

Lobby

Wellness

•• 50 miejsc parkingowych

CONFERENCE FACTS
Kalman Lehar
(176 m2)

•• 5 meeting rooms for
up to 762 people
•• 677 m² conference &
event space

•• Free WiFi

Chopin
(180 m2)

•• Spacious foyer

EG / G

Foyer

•• Dream wedding location
right on the beach

•• 50 parking spaces
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