
Międzyzdroje to nie tylko cudowna przyroda, morze, plaża, lasy,  
to nie tylko Festiwal Gwiazd, ale również miejsce doskonale znane 
sportowcom. Piękny Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej, 
Hala Sportowa im. Andrzej Grubby i Golden Tulip Międzyzdroje  
Residence.

Czekają na Ciebie komfortowo wyposażone, przestronne  
apartamenty z aneksami kuchennymi, dużymi balkonami i tarasami   
i wygodnym miejscem do wypoczynku dla Twojej drużyny i klubu  
sportowego.

W zdrowym ciele 
siły moc!
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W RAMACH OFERTY:

• Noclegi w przestronny apartamentach z balkonem, aneksem kuchennym  

i wygodną jadalnią

• Lokalizacja obiektu tuż za pasem wydm i na skraju lasu z ciekawymi trasami dla 

biegaczy

• Doskonałe wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje z menu dostosowanym do Waszej 

dyscypliny sportowej diety, wysiłku

• SPA & Wellness nielimitowany dostęp do: sauny suchej i parowej, basenu  

z przeciwprądami, jacuzzi

• Pomoc przy rezerwacji treningów w obiektach sportowych w Międzyzdrojach:  

Stadionie, Hali Sportowej, boiskach, kortach tenisowych

• Bezprzewodowy Internet

• Rekreacja dla każdego: sala fitness, bilard, nordic walking, tenis stołowy w cenie 

pobytu

• Gry planszowe, karciane oraz biblioteczka z wyborem ciekawych książek dla dzieci  

i dorosłych

• Pomożemy zorganizować ciekawy program zwiedzania i poznania atrakcji  

turystycznych Międzyzdrojów i okolic dla Waszej ekipy

DODATKOWE USŁUGI ODPŁATNE:

• Podziemny, monitorowany parking dla samochodów osobowych 

• Wypożyczalnia rowerów

• Możliwość skorzystania z oferty masaży i zabiegów

Ważne:
W związku z trwającym stanem pandemii dostępność poszczególnych usług może podlegać ograniczeniom 
wynikającym z aktualnych przepisów prawa i decyzji obiektu. W trosce o najwyższy standard usług , na bieżąco 
wdrażamy procedury sanitarne, jednak nabywając niniejszą ofertę, akceptujesz brak możliwości korzystania z 
wybranych udogodnień w związku z COVID-19.

Zapraszamy o każdej porze roku!

Kalkulację pobytu otrzymasz kontaktując się 
z Działem Sprzedaży i Marketingu:

+48 724 028 001
sales@goldentulipmiedzyzdroje.com
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