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FAMILY RESORT

Nasz resort znajduje się w urokliwej miejscowości 
Sianożęty–Ustronie Morskie, 10 km od Kołobrzegu. 

• • •
Bursztynowe Wzgórze słynie z otwartej, 

rodzinnej atmosfery oraz jako idealne miejsce  
na rodzinne wakacje.

• • •
Zapach morskiej bryzy, wokół piaszczysta plaża, 

gdzie każdy dzień wygląda inaczej, a kąpiel w morzu  
i odpoczynek w promieniach słońca 

uszczęśliwią każdego z nas.

bursztynowy re
lak

s nad polskim morzem

2 3

Molo w Sianożętach



relaks • restauracja

W ciepłym wnętrzu naszej nowej restauracji  
serwujemy pyszne dania ze świeżych polskich  

produktów. Posiłki wydawane są w formie  
bufetu szwedzkiego. Nasi kucharze dbają o to, 
aby posiłki były nie tylko smaczne, ale również  

zdrowe i wykwintnie podane.
• • •

Sala Restauracyjna

Sala Bursztynowa

specjały naszej kuchni za

do
wolą wymagające podniebienia
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W nowo powstałym budynku hotelowym  
na II piętrze przygotowaliśmy 

dla naszych Gości pokoje: 
• 2-osobowe comfort (17 m²) z łożem małżeńskim,

• 3-osobowe comfort (17 m²)  
z łożem małżeńskim i rozkładaną kanapą.

 

 

Wszystkie pokoje są z łazienkami i balkonami. 
Na wyposażeniu pokoi: czajnik elektryczny,  

lodówka, TV, suszarka do włosów.
• • •

pokoje w bu
dynku hotelowym

pokoje w budynku 
hotelowym

Pokój 2-osobowy comfort

Pokój 3-osobowy comfort
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apartamenty

Dla naszych Gości, ceniących relaks  
i komfort, przygotowaliśmy nowe 3-pokojowe 

apartamenty (43 m²) z łazienką i tarasem.
W każdym znajduje się pokój dzienny  

na parterze z rozkładaną kanapą i dwie sypial-
nie na piętrze (pierwsza z łożem małżeńskim, 

druga z dwoma łóżkami 1-osobowymi).

Wyposażenie: czajnik elektryczny, 
sejf, lodówka, TV, suszarka do włosów.

• • •
Apartamenty położone są zaledwie 100 m  

od morza, na dużym zielonym terenie.  

dla naszych Gości
 ce

niących relaks i komfort

  Sypialnia 1

  Sypialnia 2

Pokój dzienny
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pokoje w domkach

Nasi Goście mają do dyspozycji  
pokoje w domkach z łazienką i tarasem:  

• 2-osobowe standard+ (14 m²) – łoże małżeńskie  
lub łóżko jednoosobowe + rozkładana kanapa,

• 3-osobowe economy (16 m²) – łoże małżeńskie  
+ rozkładana kanapa,  

• 3-osobowe standard (20 m²) – łoże małżeńskie 
 + rozkładana kanapa.

• • •
Na wyposażeniu domków znajdują się: 

czajnik elektryczny, lodówka, TV,  
suszarka do włosów.

wygodne pokoje w

 domkach • taras, łazienka

Pokój 2-osobowy standard+

Pokój 3-osobowy standard

Pokój 3-osobowy economy
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szeroka, piaszc
zys

ta plaża w Sianożętach

przyjazna okolica
Bursztynowe Wzgórze to miejsce nastawione  

zarówno na błogi relaks, jak i aktywny wypoczynek.  
Nasi Goście mają możliwość wypożyczenia  

rowerów, sprzętu sportowego, skorzystania z boiska.
• • •

Organizujemy również wycieczki między innymi 
do Kołobrzegu, Gąsek oraz słynącej z zielonych  

ogrodów – Dobrzycy. 
• • •

W pobliżu zlokalizowane są
trasy piesze i rowerowe położone wzdłuż morza. 

Miłośnicy jazdy konnej mogą  
natomiast skorzystać z pobliskiej stadniny koni.  
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Scieżka rowerowa Sianożęty–Kołobrzeg

Port w Kołobrzegu



Aquapark Helio
s w

 Ustroniu Morskim

zabiegi 
rehabilitacyjne

Proponujemy pobyty rehabilitacyjne 
8 lub 14 dniowe dla dzieci i osób dorosłych.

• • •
Zabiegi połączone z relaksem i odnową 

to doskonały przepis na udany wypoczynek 
nad morzem.

Nasi Goście w cenie pobytu korzystają  
z Aquaparku Helios w Ustroniu Morskim.

• • •
Zawiadomienie o wpisie do rejestru 

ośrodków Nr OD/32/0003/16
Zawiadomienie o wpisie do rejestru 

organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 
Nr OR/32/0003/17
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Wypoczynek  |  Wyżywienie  |  Rehabilitacja
78 -111 Ustronie Morskie, Sianożęty, ul. Wschodnia 4  

tel. 94 351 56 93, 607 460 311
recepcja@bursztynowewzgorze.info

www.bursztynowewzgorze.info
facebook.com/bursztynowewzgorze.info

Berlin
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Morze Bałtyckie

FAMILY RESORT Ustronie 
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FAMILY RESORT

Molo i plaża w Sianożętach


