
OFERTA KONFERENCYJNA I EVENTOWA
DOSKONAŁE MIEJSCE DO ORGANIZOWANIA IMPREZ 

BIZNESOWYCH I RODZINNYCH



Do Państwa dyspozycji oddajemy łącznie ponad 500 panoramicznych apartamentów typu Double, Suite, 
Suite Lux, Suite Premium, 2Apart, 3Apart oraz Aqua Double i Aqua Suite oraz w pełni klimatyzowane pokoje 
w AQUA RESORT. Kameralna zabudowa obiektu zapewnia idealny wypoczynek i relaks o każdej porze roku. 
W trosce o jak najwyższy komfort pobytu, oferujemy naszym Gościom przestronne, eleganckie pokoje  
i apartamenty z aneksem kuchennym, prywatną łazienką oraz balkonem lub tarasem.

Bel Mare i AQUA Resort to nowoczesny obiekt wypoczynkowy położony w samym sercu Międzyzdrojów, 
w niewielkiej odległości od szerokiej piaszczystej plaży oraz molo. Pierwszych gości przywitał w 2019 roku.

W jego skład wchodzą budynki BEL MARE RESORT (A-E) oraz AQUA RESORT (H), który został oddany 
do użytku 1 lipca 2022 roku. AQUA RESORT posiada prawie 300 komfortowych i klimatyzowanych pokoi  
o standardzie hotelowym, piękną nowoczesną restaurację AQUA oraz recepcję, jak również salę zabaw 
dla dzieci o powierzchni 600m². W kolejnych etapach inwestycji niepowtarzalną atrakcją AQUA RESORT, 
będzie jeden z największych nad polskim morzem park wodny. Dodatkowo stworzona zostanie: strefa 
relaksu Beauty&Spa, świat saun, jacuzzi, siłownia, centrum rehabilitacji, centrum konferencyjne, restauracja  
a’la carte, mini galeria handlowa.

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do naszej strefy Wellness&Spa, gdzie piękno rozumiane jest  
w sposób holistyczny. Kameralna atmosfera przy dźwiękach muzyki i blasku świec, zapewni pełne odprężenie. 

Natomiast wykwalifikowany personel oraz bogaty pakiet masaży i zabiegów kosmetycznych na twarz  
i ciało, zagwarantuje relaks i odpoczynek psychiczny.

IMPREZY, KONFERENCJE, EVENTY

RESTAURACJA AQUA, BELLA I TAWERNA
BASEN, JACUZZI, WELLNESS&SPA 

Bel Mare Resort to  idealne miejsce do organizowania imprez 
biznesowych i rodzinnych. Obiekt posiada centrum konferencyjne 
wraz z pełną obsługą gastronomiczną i wyposażeniem. Sale 
wyposażone są w nowoczesny sprzęt m.in.: ekran, flipchart, rzutnik 
multimedialny, nagłośnienie, Internet bezprzewodowy, mównicę.

Dla Gości biznesowych zorganizujemy konferencję, tematyczny 
event, imprezę firmową połączoną z integracją i odpoczynkiem. 
Natomiast dla Gości indywidualnych, wymarzone przyjęcie 
okolicznościowe jak: wesele, chrzciny, komunię, urodziny i inne.

Dodatkowo posiadamy strefę rozrywki GAME PORT, gdzie rywalizacja 
i dobra zabawa jest gwarantowana. Doskonała przestrzeń do 
organizowania imprez integracyjnych. Lokal posiada bar,  maszyny 
do gier zręcznościowych, bilard, piłkarzyki stołowe oraz dart.

W Restauracji AQUA oferujemy wyśmienite dania kuch-
ni europejskiej, śniadania i obiadokolacje serwujemy  
w formie bufetu. 

Restauracja Bella - pełni  funkcję restauracji konferencyj-
nej, mogą odbywać się w niej przerwy kawowe, lunche, 
obiadokolacje oraz inne imprezy firmowe i prywatne.

Restauracja Tawerna natomiast, zaprasza Państwa na 
potrawy z karty, inspirowane kuchnią polską, włoską  
i niemiecką. 

Tawerna BAR&LOUNGE to miejsce z nastrojową muzyką, 
książkami oraz grami planszowymi, w którym serwowa-
ne są wyśmienite przekąski, koktajle oraz aromatyczna 
kawa i herbata.

 Ilość 
sal

Liczba miejsc  
w układzie teatralnym

Liczba miejsc 
przy stołach

Bankiet 
zasiadany

Sala konferencyjna Sun 
Sunrise + Midday + Sunset

1 250 180 180

Sala konferencyjna Sunrise 1 90 60 60

Sala konferencyjna Midday 1 90 60 60

Sala konferencyjna Sunset 1 90 60 60

Sala konferencyjna Sun 
Sunrise + Midday lub Midday + Sunset

1 200 120 120

Bankiet 
stojący

U-shape Wspólny Powierzchnia 
Sali (m)

Długość  
i szerokość (m)

Wysokość
(m)

180 90 126 233 12,3 x 19 2,56

60 30 42 78 12,6 x 6,23 2,56

60 30 42 80 12,8 x 6,29 2,56

60 30 42 76 12,3 x 6,2 2,56

120 60 84 154 12,3 x 12,6 2,56



Skontaktuj się z nami 
Konferencje i Eventy

biuro@belmareresort.pl
marketing@belmareresort.pl

Bel Mare Resort zaprasza!
ul. Bursztynowa 1

72-500 Międzyzdroje
Tel.: +48 91 885 89 00

e-mail: rezerwacja@belmareresort.pl
www.belmareresort.pl


