
Piątek |  23 grudnia 2011

Ferie nad morzem. 
Polskim morzem

Dodatek specjalny

≥Hotel Arka Medical SPA**** to kompleks wypoczynkowy położony około 50 metrów od morza, w samym sercu ekoparku, a jednocześnie kilkanaście minut od centrum miasta

K
alendarz na przełomie
2011 i 2012 r. nie jest zbyt
łaskawy dla lubiących so-
bie odrobinę poleniucho-
wać. Przerwa świąteczna

jest krótka, a tuż po Nowym Roku roz-
poczynają się ferie zimowe. W niektó-
rych województwach startują już 
16 stycznia. Wliczając weekend, może-
my wyjechać już w piątkowe popołu-
dnie, 13 stycznia.

Jak zaplanować ferie, gdzie wyje-
chać, by odpocząć i żeby nasze dzieci
się nie nudziły? Przy nadwątlonych
budżetach po minionych świętach ma-
ło kto zdecyduje się na narty w alpej-
skich kurortach. Nie jest to jednak po-
wód do zmartwień, bo polska oferta
jest coraz ciekawsza. Organizatorzy tu-
rystycznych atrakcji nie skupiają się
tylko na letnich wyjazdach i coraz wię-
cej ciekawych form spędzania czasu
proponują nam także zimą. Okazuje
się, że jeśli szukamy interesującej i nie-
drogiej oferty, wcale nie muszą to być
góry i narty. Równie ciekawie, zdrowo

i efektywnie można wypocząć na na-
szym Wybrzeżu.

Jednym z atrakcyjniejszych kuror-
tów nad polskim morzem jest Koło-
brzeg, nie bez powodu zwany Perłą
Bałtyku. Do wyjątkowych warunków
klimatyczno-przyrodniczych tego mia-
sta (znanych i cenionych od ponad
dwóch stuleci) w ostatnim czasie dołą-
czyła bardzo rozbudowana i nowocze-
sna baza hotelowa. W luksusowych
ośrodkach nie można się nudzić. Nie
trzeba nawet wychodzić na zewnątrz,
by spędzić ciekawie czas. Jednak tej
formy wypoczynku nie polecamy, bo
jednym z ogromnych atutów Koło-
brzegu, szczególnie o tej porze roku,
jest wspaniałe nadmorskie powietrze
bogate w zbawienny dla zdrowia i uro-
dy jod.

Hotelowe galerie SPA prześcigają się
w propozycjach, by dopieścić wszyst-
kie zmysły nawet najbardziej wymaga-
jących gości. Wyszukane rytuały z czte-
rech stron świata, wykonywane rów-
nież w niektórych hotelach przez ory-

ginalne Tajki, przywrócą harmonię, wi-
talność i dobre samopoczucie.

Jednym z takich miejsc w Kołobrze-
gu jest z pewnością hotel Arka Medical
SPA****. To kompleks wypoczynkowy
położony około 50 metrów od morza,
w samym sercu ekoparku, a jednocze-
śnie kilkanaście minut od centrum
miasta. Jest to doskonałe miejsce dla
ludzi ceniących wczasy rodzinne, re-
laks, SPA, odnowę biologiczną i aktyw-
ny wypoczynek zarówno na łonie na-
tury nad morzem, jak i w nowocześnie
wyposażonych salach fitness, base-
nach z wodą morską, na krytych kor-
tach tenisowych. Te ostatnie szczegól-
nie przydatne są właśnie zimą. Dzięki
nim można aktywnie spędzić wolny
czas bez względu na to, jak szybko
na dworze robi się ciemno. 

Posportowych wyczynach można też
spędzić czas nieco spokojniej, oglądając
filmowe hity whotelowym kinie lub roz-
koszując się kawą iciastkiem okraszony-
mi niezapomnianymi widokami w ob-
rotowej restauracji na11. piętrze. 

W hotelu nie będą się nudzić także
dzieci. Kolorowy i dobrze wyposażony
klub to miejsce ciekawych zabaw
pod okiem profesjonalnej opiekunki.
Hotel bierze udział w ogólnopolskim
programie „Hotel przyjazny dziecku”.

Oferta miasta jest również ciekawa
podwzględem gastronomicznym. Mało
które polskie miasto nadmorzem funk-
cjonuje w pełni również zimą. Tu więk-
szość pubów i restauracji jest otwarta
przez okrągły rok. Spacer po mieście
może się przerodzić wprawdziwą ucztę
dla ducha i ciała. Wędrówka po Starym
Mieście to spotkanie zprzeszłością i te-
raźniejszością, tradycja przeplata się tu
znowoczesnością. Nadmiastem króluje
bazylika konkatedralna pw. Wniebo-
wzięcia NMP. Kościół jest najwspanial-
szym klejnotem, punktem centralnym
Kołobrzegu. Wnętrze świątyni zdobi
wiele bezcennych zabytków. Wycho-
dząc z kościoła, trudno nie zauważyć
wyniosłej bryły ratusza miejskiego.
Neogotycka budowla wyglądem przy-
pomina średniowieczny zamek. Aozdo-

biony fontanną imitującą kulę ziemską
dziedziniec ratusza to ulubione miejsce
miłośników ptaków dokarmiających go-
łębie. Tutaj cukiernie, kawiarnie, puby,
pizzerie, restauracje rozsiewają zniewa-
lające aromaty. Nawet najbardziej wy-
bredni smakosze znajdą tu coś dla sie-
bie. Od lodów i słodkości wypiekanych
od lat zgodnie z tradycyjną recepturą
kołobrzeskich cukierników poprzez da-
nia kuchni polskiej aż powłoskie maka-
rony iwietnamskie sajgonki. Oddalając
się odcentrum, koniecznie trzeba poko-
nać 109 stopni prowadzących nagalerię
widokową latarni morskiej. Jej charak-
terystyczna sylwetka dominuje w por-
cie, gdzie również czeka nas kulinarna
przygoda. Aże morze niedaleko, króluje
tu... taaaka ryba. Po kołobrzesku,
po chłopsku, po piracku, smażona, wę-
dzona, pieczona, marynowana... Ale by
dostatek tych pyszności nie przerodził
się wniechciane kilogramy, najskutecz-
niejszy będzie spacer wzdłuż wybrzeża,
gdzie nie brak jodu, który ponoć wspo-
maga również dietę. ∑

Zapraszamy 
do Kołobrzegu



Każdego dnia na całym
świecie odbywają się
konferencje. Mimo po-
stępu technologiczne-

go oraz wciąż rosnącej potęgi
Internetu w wielu przypadkach
ludzie wciąż wolą się spotykać
i porozmawiać osobiście.

Konferencje organizowane
przez różne firmy czy instytu-
cje mają duże znaczenie, po-
nieważ podczas takich spotkań
podejmowane są strategiczne
decyzje. To również doskonały
sposób na jasny i czytelny
przekaz informacyjny. Dla wie-
lu organizacji jest to jedyna
możliwość zaprezentowania
nowego produktu bądź usługi,
które wymagają szczegóło-
wych wyjaśnień. Konferencje
możemy podzielić ze względu
na tematykę, liczbę uczestni-
ków bądź lokalizację danego
spotkania.

Okazuje się, że właśnie ten
ostatni element ma kluczowe
znaczenie dla powodzenia całe-
go przedsięwzięcia. Celem or-

ganizatorów konferencji jest jej
sukces. Bardzo często tym suk-
cesem są miłe wspomnienia za-
proszonych gości. Aby tak się
stało, należy poważnie zastano-
wić się nad miejscem konferen-
cji, to właśnie ono w znacznej
mierze decyduje o klimacie
spotkania, atmosferze mu to-
warzyszącej oraz pozytywnym
bądź negatywnym skojarzeniu
z tematem. Miejsce ma również
duży wpływ na scenariusz kon-
ferencji.

Dla większości firm renomo-
wany hotel jest najlepszym
miejscem, w którym można zor-
ganizować konferencję, ponie-
waż ma odpowiednie zaplecze
techniczno-informatyczne,
noclegowe, wyszkolony perso-
nel, miejsca parkingowe oraz
zróżnicowany katering.

Jednym z takich miejsc jest
hotel Arka Medical SPA****
w Kołobrzegu. Położony
nad samym morzem obiekt to
wymarzona lokalizacja i świet-
na baza dla udanej konferencji.
Kompleks hotelowo-wypo-

czynkowy Arka Medical SPA****
dla konferencji na szczycie pro-
ponuje klimatyzowaną salę
na ostatnim, 11. piętrze. Sala
wyposażona jest w najnowo-
cześniejszy sprzęt audiowizu-
alny z bezprzewodowym, bez-
płatnym dostępem do Inter-
netu. Atutem sali jest panora-

miczny widok, który z pewno-
ścią pomoże poszerzyć hory-
zonty uczestnikom szkolenia.
Inną propozycją jest organiza-
cja spotkania w wyposażonej
w scenę sali kinowo-teatral-
nej. 

Ponadto hotel oferuje dla
uczestników ponad 800 miejsc

noclegowych wkomfortowo wy-
posażonych pokojach czy apar-
tamentach. Uczestnicy szkolenia
lub konferencji mogą wykorzy-
stać czas wolny na relaks w pro-
fesjonalnie obsługiwanym, jed-
nym z największych w Polsce
Spa i Centrum Odnowy Biolo-
gicznej, posiadającym ponad

60 nowocześnie wyposażonych
gabinetów. Dla preferujących
aktywny wypoczynek zapew-
niamy kompleks basenów z wo-
dą morską, kryty kort tenisowy,
a dla wszystkich niezapomnia-
ne chwile odprężenia w obroto-
wej kawiarni panoramicznej
na 11. piętrze. ∑
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W
o j e w ó d z t wo
zachodniopo-
morskie to wy-
jątkowy region
w samym sercu

Europy, gdzie można podziwiać
malownicze krajobrazy, zoba-
czyć przeplatające się wpływy
kultur Wschodu i Zachodu oraz
poczuć niezwykłą energię i kli-
mat aglomeracji, miasteczek i
wsi.

Pomorze Zachodnie, z racji
położenia i walorów natural-
nych, należy do jednego z naj-
piękniejszych regionów Polski.
Prawie 185 kilometrów wybrze-
ża Morza Bałtyckiego znajdują-
ce się w granicach województwa
zachodniopomorskiego, stano-
wi niemal połowę całego pol-
skiego wybrzeża! To wielki wa-
lor naszego regionu – piaszczy-
ste plaże, wydmy, lasy i płytkie
jeziora nadmorskie stanowią
podstawę rozwoju turystyki re-
kreacyjno-wypoczynkowej, ak-
tywnej, specjalistycznej. Duże
obszary pojezierzy, w tym Za-
lew Szczeciński, zajmują aż 
46 proc. powierzchni woje-
wództwa, dzięki temu prężnie
rozwija się turystyka wodna.
Urozmaicone, pagórkowate
ukształtowanie terenu, dużo la-
sów pozwala na rozwój aktyw-
nej turystyki. Na terenie regionu
jest wiele szlaków rowerowych,
pieszych, wykorzystujących na-
turalne atuty. Tu są także popu-
larne wśród golfistów pola golfo-
we, m.in. w Binowie i Kołczewie.

Dużym potencjałem regionu
są walory uzdrowiskowe – złoża
borowin, klimat, solanki.

To wszystko sprawia, że turysty-
ka uzdrowiskowa, a tym samym

zachodniopomorskie uzdrowi-
ska: Kołobrzeg, Świnoujście, Po-
łczyn-Zdrój, Kamień Pomorski,
Dąbki przyciągają turystów i ku-
racjuszy. Rozwinięta sieć ośrod-
ków Wellness & Spa jest charak-
terystyczna dla naszego regionu
(zwłaszcza dla pasa nadmor-
skiego). Warto w tym miejscu
wspomnieć o coraz częstszych
wizytach touroperatorów z Nie-
miec, Skandynawii i Rosji, którzy
przybywają do nas, by poznać
zachodniopomorskie ośrodki
wypoczynkowe, uzdrowiskowe
oraz całą paletę atrakcji tury-
stycznych. Sukcesem zakończy-
ła się listopadowa wizyta touro-
peratorów rosyjskich organizo-
wana we współpracy z hotelem
Arka Medical w Kołobrzegu.

Zachodniopomorskie to rów-
nież walory kulturowe, będące
dziełem człowieka. Zachowane
zabytki obrazują bogatą histo-
rię i kulturę regionu, stanowią
istotny element prezentacji
dziejów. Odrębność i wyjątko-
wość województwa ukazują
liczne zamki i fortyfikacje, za-
budowania poklasztorne i ko-
ścioły. To wspaniała lekcja hi-
storii, która jednocześnie jest
doskonałą rozrywką dla tury-
stów w każdym wieku.

Ważną częścią uzupełniającą
ofertę turystyczną Pomorza Za-
chodniego są organizowane na
terenie regionu imprezy, wysta-
wy, koncerty. Często stanowią
one główny powód przyjazdu
do regionu. Festiwal Słowian i

wikingów w Wolinie, Festiwal
Gwiazd w Międzyzdrojach, Ka-
ruzela Cooltury w Świnoujściu,
Międzynarodowy Festiwal Ogni
Sztucznych w Szczecinie to tyl-
ko niewielka część imprez, któ-
re na stałe wpisały się w kalen-
darz istotnych wydarzeń kultu-
ralnych i rozrywkowych regio-
nu.

Oczywiście nie samą rozryw-
ką człowiek żyje… Województwo
zachodniopomorskie jest także
regionem przyjaznym inwesto-
rom. Na firmy, które chciałyby
zainwestować w Zachodniopo-
morskiem, czeka około tysiąca
hektarów w pełni uzbrojonych
terenów, zlokalizowanych w kil-
kunastu parkach przemysło-
wych. Prawie połowa tych tere-
nów ma status specjalnych stref
ekonomicznych.

W Urzędzie Marszałkowskim
działa Centrum Obsługi Inwe-
storów i Eksporterów, zapew-
niające opiekę w trakcie realiza-
cji projektu, ale – co równie
ważne – pełną obsługę poinwe-
stycyjną. Jest ono uważane za
jedno z trzech najlepszych tego
typu ośrodków działających w
Polsce. Aktywnie poszukuje in-
westorów, prowadzi zakrojoną
na szeroką skalę akcję promo-
cyjną. Uczestniczy w semina-
riach i konferencjach inwesty-
cyjnych. Organizuje także wła-
sne eventy w kraju i za granicą,
do udziału zaprasza inwesto-
rów, którzy już u nas zainwesto-
wali.

Działania te zaczynają przy-
nosić efekty. W rankingu atrak-
cyjności inwestycyjnej przygo-
towanym przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową za-
chodniopomorskie awansowa-

ło z ósmego na szóste miejsce i
zostało zaliczone wraz z woje-
wództwem wielkopolskim do
grupy regionów o wyraźnie po-
nadprzeciętnej atrakcyjności.
Jeszcze większy sukces region
osiągnął w rankingu oceniają-
cym aktywność województw
wobec inwestorów, gdzie Za-
chodniopomorskie zajęło dru-
gie miejsce, ustępując jedynie
nieznacznie Dolnośląskiemu. W
Zachodniopomorskiem działa
już kilkadziesiąt firm z Europy,
Ameryki Północnej i Azji repre-
zentujących kilkanaście sekto-
rów. Ciągle też pojawiają się no-
wi inwestorzy. W Stargardzie
Szczecińskim zainwestował fiń-
ski Cargotec uznany przez Pol-
ską Agencję Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych za naj-
większą inwestycję typu green-
field w Polsce w 2009 roku. W
Goleniowie swoją centralę ulo-
kował Swedwood, szwedzki
koncern z branży drzewno-me-
blarskiej, związany z Ikeą. W
Karlinie rozwija się niemiecki
Homanit, a w Szczecinku Kro-
nospan. Przemysł chemiczny
reprezentowany jest przez ja-
poński Bridgestone, który w
Stargardzie wybudował wartą
800 mln zł fabrykę opon. W
branży przetwórstwa rolno-
-spożywczego w Szczecinie od
lat działa duński Carlsberg, a
Koszalin okazał się atrakcyjny
dla przetwórców owoców mo-
rza – Royal Greenland Seafood i
Espersen.

Władze regionu duże nadzie-
je wiążą z rozwojem energetyki
odnawialnej, zarówno z farmami
wiatrowymi i biogazowniami,
jak i z sektorem produkcji ele-
mentów na potrzeby tej branży.

Nic dziwnego, skoro wojewódz-
two zachodniopomorskie jest
zdecydowanym liderem pośród
polskich województw w kwestii
wytwarzania energii wiatrowej z
ponad 400 MW na koncie w ro-
ku 2010. Co noc z Goleniowskie-
go Parku Przemysłowego wyjeż-
dżają ciężarówki przewożące ło-
paty do turbin wiatrowych, wy-
produkowane przez duńskiego
potentata LM Wind Power Bla-
des. W Szczecinie zlokalizowane
jest centrum serwisowe tej firmy,
obsługujące farmy wiatrowe w
całej Europie. Również w Szcze-
cinie zadomowił się Vestas, który
stąd realizuje projekty farm wia-
trowych na terenie całego kraju.
Świetnie rozwijają się mniejsze
firmy, poddostawcy wiatrowych
gigantów – hiszpański InCom w
Goleniowie, duńskie BIC Elec-
tric w Szczecinie i Vest-Fiber w
Myśliborzu.

Dzięki rencie lokalizacyjnej
duże perspektywy rysują się
również przed branżą logistycz-
ną.

W ubiegłym roku portugalski
Jeronimo Martins, właściciel
sieci marketów Biedronka, uru-
chomił duże centrum logistycz-
ne w Koszalinie. Województwo
zachodniopomorskie zaczyna
być postrzegane jako atrakcyj-
ne miejsce do lokowania inwe-
stycji zaawansowanych techno-
logicznie. Coraz częściej poja-
wiają się inwestorzy, którzy wła-
śnie tutaj chcą uruchomić swoje
centra badawczo-rozwojowe.

Hasłem promocyjnym nasze-
go regionu jest „Zachodniopo-
morskie morze przygody”.

Zapraszam więc państwa do
przeżycia niezwykłej przygody
na zachodniopomorskiej ziemi!

Wyjątkowe miejsce w sercu Europy
OLGIERD GEBLEWICZ, marszałek województwa zachodniopomorskiego

Konferencje na szczycie

≥ W hotelu Arka Medical SPA**** zorganizowano forum polsko-rosyjskie

≥Olgierd Geblewicz 
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C
zterogwiazdkowy
hotel Arka Medical
Spa**** w Kołobrze-
gu jest jednym z naj-
większych hoteli spa

na Pomorzu. Z każdego pokoju
jest tu niepowtarzalny widok
na morze. Centrum Odnowy
Biologicznej Arki to ponad
60 gabinetów ze sprzętem naj-
nowszej generacji, gdzie wyko-
nywane są zabiegi fizykoterapii,
elektroterapii, krioterapii, hy-
droterapii, balneologii.

Gościom, którzy wolą aktyw-
ny wypoczynek, hotel oferuje
kompleks basenów z wodą
morską, kryty kort tenisowy,
a wszystkim niezapomniane
chwile odprężenia w jedynej
nad polskim morzem obroto-
wej kawiarni panoramicznej
na 11. piętrze.

Aromaty całego świata

Kto szuka chwili wytchnienia,
z pewnością trafi do wyjątko-
wych miejsc, gdzie w wysubli-
mowanym klimacie zakoszto-
wać można specjałów hotelo-
wych lokali: wspaniałych ciast,
lodów oraz deserów okraszo-
nych wyborną atmosferą, którą
dodatkowo potęguje aromat
ziaren przepysznej kawy z całe-
go świata i herbaty parzonej
w gustownym wnętrzu. W Lob-
by Bar Wellness znajdującym
się na pierwszym piętrze moż-
na delektować się smakiem so-
ków ze świeżych owoców oraz
różnego rodzaju drinkami. Spe-
cjalnością tego miejsca są wyjąt-
kowe kompozycje herbat zioło-
wych przynoszących spokój, re-
laks i poprawiających samopo-
czucie.

Jednym z cieszących się naj-
większą popularnością miejsc
w naszym hotelu jest Eleven
Club, gdzie goście rozkoszują
się kawą i ciastkiem w obroto-
wej kawiarni na najwyższym, 
11. piętrze hotelu, a doznania
podniebienia są potęgowane
przez wspaniałe widoki – pano-
ramę miasta i Bałtyk w całej swej
okazałości.

VIP Club to magiczne zacisze,
świetna muzyka, wyborny alko-
hol i doskonałe miejsce spotkań
nie tylko dla VIP-ów.

Ale to nie wszystko, jeśli cho-
dzi o kulinarną ofertę Hotelu
Arka Medical Spa****. Poleca-
my naszym gościom dwie re-
stauracje, w których dyskret-
na obsługa i wykwintne menu
powodują, że polecane przez
naszego szefa kuchni potrawy
smakują jeszcze lepiej. W związ-
ku z popularnością, jaką cieszy
się hotel, właściciele chcą roz-
szerzyć swoją ofertę gastrono-
miczną i otworzyć nową restau-
rację. Aktualnie poszukiwani są
przedsiębiorcy zewnętrzni, któ-
rzy zainwestują w nowy lokal.
Kolejna restauracja ma znajdo-
wać się w apartamentowej czę-
ści kompleksu.

Dla rodzin, dzieci 
i przyszłych mam

Arka to również miejsce,
w którym rodziny z dziećmi
oraz przyszłe mamy mogą czuć
się komfortowo, spokojnie
i bezpiecznie. Dlatego naszych
najmłodszych gości zaprasza-
my do kolorowego świata gier
i zabaw, do klubu dla dzieci. Gry
i zabawy odbywają się zarówno
pod opieką animatora, jak i ro-
dziców.

Na północno-zachodnim
dziedzińcu naszego hotelu
dzieci znajdą również barwny
plac zabaw wyposażony w bez-
pieczne huśtawki, ślizgawki
i piaskownice.

Hotel jest laureatem ogólno-
polskiego programu „Hotel
Przyjazny Rodzinie” oraz posia-
daczem certyfikatu „Hotel Przy-
jazny Dziecku”.

W wodzie na rowerze

Aktywność fizyczna to ra-
dość i odprężenie, to dodatko-
wa porcja energii i witalności
dla każdego. Arka Medical
Spa**** daje swoim gościom
wiele możliwości, by być fit.

Hotelowe sale fitness wypo-
sażone są w nowoczesny sprzęt
cardio i siłowy. W wyznaczo-

nych godzinach można skorzy-
stać z konsultacji i pomocy tre-
nera, by dobrać ćwiczenia od-
powiednie dla siebie.

W wypełnionych wodą mor-
ską basenach można skorzystać
z wszelkich form aktywności,
takich jak: gimnastyka w base-
nie, nauka pływania, aqua aero-
bik czy hydrocycling, czyli in-
tensywny trening na rowerach
zanurzonych w wodzie.

Na terenie hotelu znajdują
się również pełnowymiarowy
kryty kort tenisowy z nowocze-
sną nawierzchnią oraz wypoży-
czalnią sprzętu do tenisa. Istnie-
je także możliwość skorzystania
z indywidualnej lekcji gry w te-
nisa z instruktorem.

Czas relaksu

Po sportowych wyczynach
można też spędzić czas nieco
spokojniej, oglądając filmowe
przeboje w hotelowym kinie
lub znikając w magicznym
świecie relaksu i zapomnienia
w hotelowej Galerii Spa. By
przywrócić harmonię, wital-
ność i dobre samopoczucie,
zmysły gości otaczane są zapa-
chami, dźwiękami, kolorami
i dotykiem z różnych stron
świata: Indie, Tajlandia, Austra-
lia, Maroko i Polinezja. Galeria
Spa to nie tylko szeroka gama
zabiegów, to również profesjo-
nalna i uprzejma obsługa, która
w fachowy sposób doradzi ro-
dzaj zabiegu i udzieli informa-
cji, w jaki sposób przedłużyć je-
go działanie.

Business is business

Arka Medical Spa została sta-
rannie przygotowana do przy-
jęcia gości biznesowych. Orga-
nizacja konferencji, spotkań
biznesowych i pobytów moty-
wacyjnych to specjalność hote-
lu. Doskonałe zaplecze hotelo-
wo-gastronomiczne połączone
z salami konferencyjnymi wy-
posażonymi w nowoczesne
urządzenia audio-wizualne da-
je doskonały efekt i gwarancję
spotkań na naprawdę wysokim
poziomie. ∑

Wypoczynek z widokiem, 
totalny relaks, praca na obrotach

Oferta dla zwolenników aktywnego życia sportowego i dla tych, którzy wolą poleniuchować w przyjaznej atmosferze

≥Specjały hotelowych lokali

≥W hotelu można skorzystać z indywidualnej lekcji gry w tenisa z instruktorem

≥W Galerii Spa harmonia, witalność i dobre samopoczucie

≥Obrotowa kawiarnia na najwyższym piętrze ≥Herbaty ziołowe poprawiają samopoczucie

≥Po intensywnym dniu relaks w hotelowej saunie 

ZZ ookkaazzjjii ŚŚwwiiąątt cchhcciieelliibbyyśśmmyy żżyycczzyyćć,, 
bbyy ssppeełłnniiłłyy ssiięę wwsszzyyssttkkiiee mmaarrzzeenniiaa,, 
ttee dduużżee ii ttee mmaałłee,, ttee łłaattwwee ii ttrruuddnnee 

ddoo ssppeełłnniieenniiaa,, ttee ggłłoośśnnoo mmóówwiioonnee ii nniiggddyy
nniieewwyyppoowwiieeddzziiaannee.. BByyśśmmyy nniiee ttyyllkkoo 

ww tteenn śśwwiiąątteecczznnyy cczzaass uummiieellii uuśśmmiieecchhnnąąćć ssiięę 
ddoo ddrruuggiieeggoo cczzłłoowwiieekkaa zz żżyycczzlliiwwoośścciiąą ii ssppookkoojjeemm.. 
AA kkaażżddyy ddzziieeńń nnaaddcchhooddzząącceeggoo NNoowweeggoo RRookkuu 

bbyyłł cczzaasseemm ssppookkoojjuu ii rraaddoośśccii..

ZZaarrzząądd ii ZZeessppóółł AArrkkaa MMeeddiiccaall SSPPAA********
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