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When a hotel becomes your house

Słonce i morze nad polskim
wybrzezem

Hotel króluje pośród wydm
przy samej plaży ze swoją białą
fasadą i oryginalnym wystrojem wnętrz. Błękitne odcienie
morza, zieleń Parku Narodowego
i beżowy piasek tworzą wspaniałą
grę kolorów wokół tego resortu.
•• 194 pokoje i suity
•• Restauracje, bar hotelowy, Cafe
Vienna, słoneczny taras z widokiem na morze
•• Basen wewnętrzny i zewnętrzny
oraz sauny
•• 5 sal konferencyjnych mieszczących do 750 osób

Weiß, strahlend und mit beeindruckendem Interior Design, thront
das Hotel auf den Dünen direkt am
Strand. Die Blautöne des Meeres,
das Grün der Nationalparks und
das Beige des Sandes bilden das
edle Farbenspiel in allen Bereichen
des Hotels.
•• 194 Zimmer & Suiten
•• Restaurants, Hotelbar, Cafe
Vienna, Sonnenterrasse
mit Meerblick
•• Innen- & Außenpool
und Saunabereich

•• Bowling i Disco Amber

•• 5 Konferenzräume für
bis zu 750 Personen

•• Całodobowa recepcja

•• Bowling & Disco Amber

•• Bezpłatne szybkie WiFi
i mobilny Concierge

•• 24h Rezeption

•• Hotel przyjazny dla psów
•• Położenie nad samym morzem
i bezpośrednie zejście na plażę

•• Kostenfreies Highspeed
WLAN & mobiler Concierge
•• Hunde willkommen
•• Direktlage am Meer und
direkter Eingang zum Strand
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POKÓJ CLASSIC

CLASSIC ZIMMER

Elegancki pokój z widokiem na
morze i wszelkimi udogodnieniami
na urlop to coś więcej niż kapitańska kajuta. Zarzuć kotwicę i rozkoszuj się szumem morza, wylegując się w wygodnym łóżku. Twoja
koja i zalany słońcem pokład na
urlop – doskonały w każdym calu,
od pokoju po łazienkę.

Das schicke Zimmer mit Meerblick
ist mehr als Ihre Kapitänskajüte, mit
allen Annehmlichkeiten für Ihren
Urlaub. Werfen Sie den Anker und
genießen Sie das Rauschen des
Meeres vom kuscheligen Bett aus.
Ihre Koje und Ihr Sonnendeck auf
Zeit, edel vom Zimmer bis ins Bad.

WYPOSAŻENIE POKOJU
•• Dwa łóżka pojedyncze lub łóżko
podwójne
•• Biurko i krzesło
•• Łazienka z prysznicem i suszarką
•• Czajnik elektryczny i minibar
•• Balkon z widokiem na morze
•• Bezpłatne, szybkie WiFi
i mobilny Concierge

ZIMMERAUSSTATTUNG
•• Twin- oder Doppelbett
•• Stuhl & Schreibtisch
•• Bad mit Dusche & Föhn
•• Wasserkocher & Minibar

POKÓJ SUPERIOR

SUPERIOR ZIMMER

Spędzaj przyjemnie czas w eleganckim pokoju wykończonym
przytulnymi materiałami, z nowoczesną łazienką, marynistyczną kolorystyką oraz balkonem
z widokiem na łagodne fale Bałtyku. Pokoje Superior znajdują się
na wyższych piętrach, z których
roztacza się wspaniała panorama.

Genießen Sie die elegante Einrichtung, die warmen Materialien, das
zeitgeistige Bad und das maritime
Farbenspiel sowie Ihren Balkon
mit Meeresblick – im Hintergrund
die sanften Wellen der Ostsee. Die
Superior Zimmer liegen in den
höheren Stockwerken und geben
eine wundervolle Aussicht frei.

•• Balkon & Meerblick
•• Kostenloses Highspeed
WLAN & mobiler Concierge
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Piekne sny
WYPOSAŻENIE POKOJU
•• Dwa łóżka pojedyncze lub łóżko
podwójne
•• Dodatkowa sofa do spania
•• Oddzielna sypialnia i salon
•• Biurko i krzesło
•• Łazienka z wanną i suszarką
•• Ekspres do kawy i minibar
•• Balkon z widokiem na morze
•• Bezpłatne, szybkie WiFi i mobilny Concierge

JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE

Dla
budowniczych
zamków
z piasku i kolekcjonerów muszelek – przestronne apartamenty
z osobną sypialnią i salonem są
szczególnie popularne wśród rodzin z dziećmi. Dzięki rozkładanej
sofie w pokoju mogą nocować nawet cztery osoby. Dopełnieniem
oferty są liczne udogodnienia.

Für Sandburgenbauer und Muschelsammler – besonders beliebt bei Familien sind die großzügigen Apartments mit separatem
Wohn- und Schlafzimmer. Dank
ausklappbarer Coach können bis
zu vier Personen das Zimmer bewohnen. Zahlreiche Annehmlichkeiten runden das Angebot ab.

SENIOR SUITE

SENIOR SUITE

Wyszukany marynistyczny styl to
wyróżnik tego apartamentu – od
salonu, przez sypialnię, po obie
łazienki. Doskonałe położenie,
dużo przestrzeni i luksusowe wyposażenie sprawią, że poczujesz
się tu jak gwiazda. Rozkoszuj się
widokiem na bezkresne Morze Bałtyckie, odpoczywając na leżaku na
swoim własnym tarasie.

Der edle, maritime Stil zieht sich
vom Wohn- ins Schlafzimmer bis
in die beiden Bäder der Suiten. In
bester Lage, mit viel Platz und
erlesener Ausstattung fühlen Sie
sich hier wie ein Star. Genießen Sie
den Blick auf die Weite der Ostsee
von ihrer Terrasse mit Liegestühlen aus.

ZIMMERAUSSTATTUNG
•• Twin- oder Doppelbett
•• Zusätzliche Schlafcouch
•• Separtes Wohn- &
Schlafzimmer
•• Stuhl & Schreibtisch
•• Bad mit Badewanne & Föhn
•• Kaffeemaschine & Minibar
•• Balkon & Meerblick
•• Kostenloses Highspeed
WLAN & mobiler Concierge

Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje • Promenada Gwiazd 1, 72-500 Miedzyzdroje, Poland
E: info.amberbaltic-miedzyzdroje@viennahouse.com • T: +48 91 32 28 500 • viennahouse.com

• Pokoje • KULINARIA • Spa&Wellness • Wesela • Spotkania •

RESTAURANCJA ON
BOARD

RESTAURANT ON
BOARD

Zjedz śniadanie na pokładzie przytulnej, a zarazem eleganckiej restauracji i zacznij dzień z widokiem na
morze. Goście, którzy zarezerwują
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, również wieczorem zaznają
tutaj kulinarnych rozkoszy.

Kommen Sie zum Frühstück an
Bord des gemütlich-edlen Restaurants und starten Sie Ihren Tag mit
Blick aufs Meer. Gäste, die Halbpension gebucht haben, werden
hier auch am Abend bestens kulinarisch verwöhnt.

RESTAURANCJA ON
DECK
W restauracji On Deck zasmakujesz najlepszej kuchni à la carte –
regionalnej i sezonowej. Szczególnie godne polecenia są dania ze
świeżych ryb i typowe polskie specjały. Kolację warto dopełnić owocowo-czekoladowymi słodkościami
z cukierni.

RESTAURANT ON DECK
Im Restaurant „On Deck“ genießen
Sie beste á-la-carte-Küche – regional und saisonal. Besonders
zu empfehlen sind Gerichte mit
fangfrischem Fisch und typisch
polnische Spezialitäten. Runden
Sie Ihr Dinner mit fruchtig-schokoladig-zuckersüßen Meisterstücken
aus der Patisserie ab.
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Skosztuj czegos przyjemnego
BAR

BAR

Bar to wspaniałe miejsce spotkań
przed i po jedzeniu – przy koktajlu
lub drinku, z parasolką albo bez.
Spróbuj wódki z lodem i najlepszym polskim sokiem jabłkowym.

Ob zum Cocktail oder Longdrink,
mit oder ohne Schirmchen – die
Bar ist ein toller Treffpunkt besonders vor und nach dem Essen.
Probieren Sie unbedingt einen
Wodka auf Eis mit bestem polnischem Apfelsaft.

CAFE VIENNA

CAFE VIENNA

Odwiedziny w Cafe Vienna są
warte grzechu. Pyszne domowe
ciasta i wspaniałe torty osłodzą
każde popołudnie. Do tego proponujemy najróżniejsze rodzaje kaw –
na życzenie z dodatkową porcją
bitej śmietany.

Der Besuch im Cafe Vienna ist mehrere Sünden wert. Die hausgemachten feinen Kuchen und imposanten
Torten versüßen jeden Nachmittag.
Dazu gibt es verschiedene Kaffeespezialitäten und auf Wunsch immer eine Portion Sahne extra.

KRĘGLE & DISCO
AMBER

BOWLING & DISCO
AMBER

To potrafi każde dziecko: zagraj zeznajomymi lub rodziną w kręgle lub
bilard. To świetny sposób na spędzanie czasu wieczorem lub gdy na
Bałtyku szaleje burza. Możesz też
odwiedzić najciekawszą dyskotekę
na wyspie – tutaj w rytmie najmodniejszych imprezowych hitów
przetańczysz całą noc.

Spielen Sie mit Freunden oder der
Familie eine Runde Bowling oder
Billard. Ein idealer Zeitvertreib
am Abend oder wenn die Ostsee
mal stürmisch ist. Oder gehen Sie
in den coolsten Club der Insel –
tanzen Sie zu den angesagtesten
Beats und internationalem Partysound durch die Nacht.
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NADBAŁTYCKIE SPA –
RELAKS Z DALA OD
CODZIENNOŚCI

OSTSEE WELLNESS –
ALLTAG AUS, ENTSPANNUNG AN

W Vienna House Amber Baltic
cały czas otacza Cię dobroczynne morskie powietrze. Wdychaj je
głęboko i rozkoszuj się czasem
spędzanym na plaży albo skorzystaj z hotelowych basenów i strefy
spa. Gdy już porządnie wygrzejesz
się w saunie, potrenuj w zewnętrznym lub wewnętrznym basenie
lub skorzystaj z różnorodnej oferty
relaksujących masaży.

Die wohltuende Seeluft ist Ihr ständiger Begleiter im Vienna House
Amber Balic. Atmen Sie tief ein und
genießen Sie Ihre Tage am Meer
oder besuchen Sie den hoteleigenen Pool- und Wellnessbereich.
Kommen Sie in der Sauna so richtig
ins Schwitzen und ziehen Sie Ihre
Bahnen im Außen- oder Innenpool.
Entspannen Sie bei einer Massage
– das Angebot ist vielfältig.

•• Basen z widokiem na morze

•• Schwimmbad mit
Blick aufs Meer

•• Basen zewnętrzny

•• Außenpool

•• 2 gabinety masażu

•• 2 Massageräume

•• 2 sauny suche

•• 2 Trockensaunas

•• 2 strefy ciszy z leżakami
i gazetami

•• 2 Ruhezonen mit Liegestühlen
und Zeitschriften

•• Bogata oferta masaży

•• Umfangreiches
Massageangebot

•• Wysoko wykwalifikowani
masażyści

•• Hochqualifizierte Masseure
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Oto... Pan oraz Pani

Z MIŁOŚCI…

ALLES AUS LIEBE…

Już niedługo Twój wielki dzień?
Co powiesz na wymarzone wesele na plaży? Wszystkie pokoje
mają widok na morze – każdy
poczuje tu wyjątkowy nastrój!
Zrelaksuj się, podczas gdy nasz
profesjonalny zespół zajmie się
resztą! Niech nadejdzie wymarzony dzień ślubu.

Der große Tag steht vor der Tür?
Wie wäre es mit einer Traumhochzeit direkt am Sandstrand?
Alle Zimmer haben außerdem
Meerblick – da kommt Sehnsucht
auf! Am besten Sie lehnen sich
zurück und das professionelle
Veranstaltungsteam organisiert
den Rest! Die Traumhochzeit kann
kommen.
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OBRADY Z WIDOKIEM
NA MORZE

TAGEN MIT MEERBLICK

Przekonaj się, jakie zalety ma
spotkanie lub konferencja tuż nad
morzem. Zorganizuj spotkanie
w orzeźwiającym morskim otoczeniu i odkrywaj nowe lądy w kreatywnej aranżacji przywodzącej
na myśl wielkich odkrywców.
Tutaj efektywność nagradzana
jest podwójnie.

Erleben Sie die Vorteile von einem
Meeting oder einer Tagung direkt
am Meer. Während Ihrer Veranstaltung im frischen maritimen
Ambiente mit kreativem Set-up,
ganz im Sinne der großen Entdecker der Weltmeere, zu neuen
Ufern aufbrechen.

PODRÓŻ POCIĄGIEM

ANREISE PER ZUG

Stacja kolejowa (1 km)

Bahnhof Miedzyzdroje (1 km)

PODRÓŻ SAMOLOTEM

ANREISE PER FLUGZEUG

Lotnisko Szczecin-Goleniów (62 km)

Flughafen Stettin-Goleniów (62 km)

ODLEGŁOŚCI

IN DER NÄHE

•• Woliński Park Narodowy (850 m)

•• Nationalpark Wollin (850 m)

•• Przeprawa promowa
Świnoujście-Warszów (18 km)

•• Fährübergang ŚwinoujścieWarszów (18 km)

•• Centrum Słowian
i Wikingów (21 km)

•• Freilichtmuseum Slawen- und
Wikingersiedlung Wollin (21 km)

PARKING

PARKEN

60 miejsc parkingowych

60 hoteleigene Parkplätze
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Przestrzen
KONFERENCJE
W SKRÓCIE
•• 5 sal konferencyjnych mieszczących łącznie do 750 osób
•• Powierzchnia 650 m² na imprezy i konferencje

SALA KONFERENCYJNA
KONFERENZRÄUME

m2

Vasco da Gama Ferdinand Magellan

176

180

120

65

48

Hernando Cortez

44

32

24

18

20

Marco Polo

250

370

160

80

-

Christopher Columbus

180

180

100

80

60

•• Wymarzone miejsce na wesele
tuż przy piaszczystej plaży
•• Duże foyer

Entrance

Foyer

Lobby

Wellness

Marco Polo
(250 m2)

•• Bezpłatne szybkie WiFi

KONFERENZ FAKTEN

•• Großzügiges Foyer

P / EG

Christopher
Columbus
(180 m2)

•• Traumhafte Hochzeitslokation
direkt am Sandstrand

Foyer

•• 650 m² Konferenz- &
Eventfläche

Vasco da
Gamma Ferdinand
Magellan
(176 m2)

•• 5 Tagungsräume für insgesamt bis zu 750 Personen

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
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