
OFERTA POSTOJU
REZYDENCKIEGO

HOTEL AMAX W MIKOŁAJKACH

Oferta rezydentury w Marinie AMAX w Mikołajkach



Odkryj niepowtarzalne miejsce na wypoczynek na mapie Mazur 
i zdecyduj się na Hotel Amax! Nasza załoga dba o każdy szczegół
i detal tak, byś mógł się w pełni zrelaksować w czasie długiego
urlopu, czy krótkiego wypadu na weekend. Niezwykłe położenie
obiektu jakim jest otoczenie lasów ze ścieżkami i szlakami,
zarówno pieszymi jak i rowerowymi, a także bliskość jeziora oraz
bajeczny ogród z basenem zagwarantuje niezapomniany urlop.
Rozsmakuj się w daniach serwowanych w Restauracji w Zatoce.
Zrelaksuj się w Strefie Wellness (jacuzzi, sauna sucha, basen
wewnętrzny oraz letni basen zewnętrzny) oraz Instytucie La Fleur
SPA. Marina Amax to również centralny punkt szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich.



Mikołajki, tu jesteśmy



Możliwości

Marina dysponuje 40 miejscami rezydenckimi
oraz 9 miejscami gościnnymi.

W sezonie 2020 marina przyjęła 300 jednostek
na miejscach gościnnych co daje nam około

1200 osób.
Nasi Rezydenci oraz Goście to menagerowie
wyższego szczebla bądź właściciele dużych

międzynarodowych przedsiębiorstw.

Sezon 2021



Możliwości

Marina uzyskała już wszystkie niezbędne pozwolenia na rozbudowę
wraz projektami oraz podpisem umów z podwykonawcami. 

 
Marina dysponować będzie 4 pomostami, z którego każdy pomieści
komfortowo 30 jednostek pływających - 3 keje będą to zamknięte

pomosty rezydencie, natomiast 1 keja to miejsce dla jachtów
gościnnych oraz centrum serwisowe na wodzie. 

 
Dodatkowo w fazie początkowej jest Yacht Club AMAX, który będzie

miał na celu ujednolicenie społeczności mariny poprzez eventy dla
zamkniętego grona klubowiczów oraz niezliczone gadżety

sygnowane logiem partnerów. 
Prezentacje najnowszych jednostek na rynku marin.

Sezon 2022



W

2022 to już niedługo !!!











Marcin Jastrzębski

CEO / Dyrektor Hotelu

Your Comfort is our pleasure

Bartosz Szarek

Koordynator Działań Portowych

Uprawianie sportu nauczyło
mnie, że dzięki wewnętrznej
dyscyplinie możemy liczyć na
ciągły rozwój. Ona też pomaga
w byciu mistrzem nie jednego
wydarzenia..

Patrick Marine

Partner Mariny Amax

Dealer jachtów w sektorze
premium takich jak Frausher,
Sanlorenzo i Axopar.

Nasz Team


