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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Morbi et 

luctus leo, et egestas turpis. Donec 

Golden Tulip Międzyzdroje Residence oferuje 110 
przestronnych, nowoczesnych pokoi i apartamentów 
hotelowych o powierzchni od 42 do 82 m². 

Golden Tulip Międzyzdroje Residence usytuowany jest  
w zacisznej części nadmorskiego kurortu Międzyzdroje, w 
odległości ok. 100m od długiej, piaszczystej plaży. Otoczony jest 
lasami Wolińskiego Parku Narodowego i oddalony jedynie 10 
minut spacerem od centrum Międzyzdrojów. 
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 Strefa Wellness & SPA  obejmuje basen 4x5m, saunę suchą  
i parową oraz jacuzzi. Za dodatkową opłatą można skorzystać z  
masaży oraz zabiegów upiększających. 



 Strefa Wypoczynku  obejmuje basen 4x5m, sauny suchą  
i parową oraz jacuzzi. Za dodatkową opłatą również oferujemy 
masaże oraz zabiegi upiększające. 

Golden Tulip Międzyzdroje Residence dysponuje nowoczesną i w 
pełni wyposażoną salą konferencyjną, mogącą pomieścić łącznie 
do 100 osób. Dźwiękoszczelne, przesuwane ściany dają 
dodatkowo możliwość podzielenia sali i dostosowania jej do 
indywidualnych potrzeb. 



 Strefa Wypoczynku  obejmuje basen 4x5m, sauny suchą  
i parową oraz jacuzzi. Za dodatkową opłatą również oferujemy 
masaże oraz zabiegi upiększające. 

Dysponujemy dwoma  nowoczesnymi salami konferencyjnymi 
mogącymi pomieścić do 100 osób, które są w pełni wyposażone 
w zaplecze multimedialne i idealnie nadające się na szkolenia oraz 
konferencje.  

Restauracja & Bar oferuje bogate śniadania bufetowe, a także 
dania kuchni polskiej i międzynarodowej. 
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Golden Tulip Międzyzdroje Residence to nowy, niespotykany 
dotychczas standard wypoczynku na Morzem Bałtyckim.  
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