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DOSKONAŁE MIEJSCE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Jeśli cenicie sobie Państwo ciszę i spokój, to nie ma lepszego momentu na pobyt nad Bałtykiem 
jak ferie zimowe. Nadmorski klimat i czyste powietrze, dobroczynnie wpływa na naszą odporność 
oraz zachęca do długich spacerów po plaży. W okresie zimowym panują także idealne warunki do 
uprawiania sportów takich jak: nordic walking, jogging, a dla bardziej odważnych morsowanie.  
 
Dla dzieci i młodzieży nasi animatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji na każdy dzień, zarówno 
sportowych jak i edukacyjnych. W Bel Mare i AQUA Resort zadbamy o to, aby Państwa 
wypoczynek był pełen wrażeń i pozytywnej energii.



Bel Mare Resort jest liderem na rynku pobytów wypoczynkowych dla rodzin z dziećmi, dlatego też 
dążymy, aby nasza oferta była urozmaicona i dostosowana do każdej grupy wiekowej. 

ATRAKCJE DLA DZIECI
Każde dziecko znajdzie coś dla siebie, w ofercie posiadamy następujące atrakcje:

IMPREZY, KONFERENCJE, EVENTY

RESTAURACJA AQUA, BELLA I TAWERNA
W Restauracji AQUA oferujemy wyśmienite dania kuchni europejskiej, śniadania i obiadokolacje 
serwujemy w formie bufetu.

Restauracja Bella - pełni funkcję restauracji konferencyjnej, 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 serwowane są wyśmienite przekąski, koktajle oraz aromatyczna kawa i herbata.

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, 
mównica. 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.

BASEN, JACUZZI, WELLNESS&SPA 
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.

13 styczeń – 26 luty w skład oferty wchodzą świadczenia:

Nocleg – w pokojach i apartamentach od 4 do 9 osób (27m2 do 100 m2), 
wyposażonych w łazienkę z prysznicem oraz TV, balkon.
Wyżywienie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
Bezpłatny wstęp do:
• basen z możliwością rezerwacji na wyłączność w godzinach 7:00 – 08:00
• lodowisko syntetyczne całoroczne (godzina dziennie)
• dwie sale x-games (sale z konsolami do gier – dwie godziny dziennie) – możliwość  

rezerwacji na wyłączność w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 20:00 – 22:00
• mini golf, ścianka wspinaczkowa, 
• bezprzewodowy internet
Dodatkowo płatne:
- game port (automaty do gier, bilard, dart i inne gry zręcznościowe) – opłata za żetony

• KONSTRUKCJE WSPINACZKOWE 
• CAŁOROCZNE LODOWISKO
• PLAC ZABAW
• GAME PORT 

• KIDS PLAY
• X-GAMES
• X-GAMES 2
• ZEWNĘTRZNY PARK WODNY  

w sezonie letnim

Bel Mare Resort to miejsce przyjazne 
dla osób w każdym wieku! 

Cena za dziecko  w apartamencie  4 osobowym

Cena za dziecko  w apartamencie  5-6 osobowym

Cena za dziecko  w apartamencie  6-9 osobowym

Cena za osobę dorosłą w apartamencie 2 osobowym

150 zł brutto / noc

140 zł brutto / noc

130 zł brutto / noc

210 zł brutto / noc



Bel Mare Resort zaprasza!
ul. Bursztynowa 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: +48 91 885 89 00
e-mail: rezerwacja@belmareresort.pl
www.belmareresort.pl

Konferencje i Eventy
biuro@belmareresort.pl
marketing@belmareresort.pl

Skontaktuj się z nami 

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.

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.


