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Znajdziesz nas na
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HOTEL
Hotel Lambert **** Medical SPA zlokalizowany jest 15 m od morza, w ścisłym centrum Ustronia Morskiego. Z okien 
hotelu rozpościera się widok na morze Bałtyckie, a na dachu obiektu znajduje się taras widokowy, z którego  
można obserwować panoramę nadmorskiej miejscowości.

Hotel Lambert oferuje 110 ekskluzywnych pokoi o powierzchni od 14 m2 do 50 m2. W miarę zapotrzebowania  
istnieje możliwość zakwaterowania 3 osób w jednym pokoju. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, TV,  
telefon, minibar, sejf, szlafroki, obuwie oraz nieograniczony dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Struktura pokoi:
- liczba pokoi: 110

• ECONOMY - pokój bez widoku na morze, od 14-20 m2

• STANDARD  - pokój bez widoku na morze, od 16-35 m2

• KOMFORT -  pokój o pow. od 25-35 m2 z bocznym widokiem na morze

• SUPERIOR - pokój o pow. 25 m2 z centralnym widokiem na morze

• SUITE SUPERIOR - salon z sypialnią z centralnym lub bocznym widokiem na morze od 32 m2

• APARTAMENT LUX - salon z sypialnią; widok na zachód i południe, pow. 40 m2

• APARTAMENT SUPERIOR - salon z sypialnią usytuowany w północnej części obiektu, z widokiem na morze; 

pow. 50 m2.
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GASTRONOMIA

W Hotelu Lambert**** Medical SPA Restauracja Lambert z centralnym widokiem na morze onieśmiela  
smakami, a także kawiarnia, lobby bar oraz ekskluzywny klub nocny. Całości dopełnia Beach Bar z widokiem na  
morze, który zaprasza Gości od maja do października. Specjalnością Szefa Kuchni jest kuchnia śródziemnomorska  
połączona z technikami kuchni molekularnej. Hotel Lambert****  posiada homarium, a od czasu odłowu do  
podania homara do stołu mija zaledwie od 20 do 30 minut.

RESTAURACJA LAMBERT Z WIDOKIEM NA MORZE - ekskluzywna restauracja, mieszcząca do 160 osób, gdzie Szef 
Kuchni Krzysztof Gnieciak czuwa nad smakiem i aromatem potraw.
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GASTRONOMIA
KAWIARNIA/LOBBY BAR - z widokiem na morze, zaprasza na pyszne ciasta i tartę ze świeżymi owocami i sosami 
z hotelowej cukierni; obsługa kelnerska dostarczy zamówienia także na taras widokowy na dachu hotelu, gdzie 
odpocząć można na rattanowym leżaku.

BEACH BAR - z widokiem na morze; czynny w sezonie wiosenno-letnim, od południa do późnych godzin  
wieczornych, ulokowany bezpośrednio przy zejściu na plażę nr 11. Beach Bar to bogaty program atrakcji (na każdy  
tydzień jest publikowany szczegółowy plan imprez):
• pokazy tańca, 
• koncerty szantowe, 
• tematyczny live cooking - Szef Kuchni przygotowuje sushi, m. in. potrawy kuchni amerykańskiej, włoskiej,  

i meksykańskiej.

NIGHT CLUB - nowoczesny klub z klimatem, znakomitym nagłośnieniem, laserowym oświetleniem dla 300 osób. 
Przestronne wnętrza umożliwiają organizację zabaw integracyjnych dla grup, stand-upów, koncertów itd. 2 sale 
przylegające do Night Clubu pozwalają na aranżację spotkań w mniejszym gronie i korzystanie z Dyskoteki.  
W Night Clubie odbywają się urodziny, wieczory panieńskie i kawalerskie, bale noworoczne, imprezy tematyczne.
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SPA & WELLNESS

Wnętrza SPA to basen rekreacyjny z atrakcjami, basen dla dzieci, sauna sucha i jacuzzi, grota solna a także 
klimatyczna Oaza Relaksu.
Oferta zabiegów SPA & Wellness to przede wszystkim rytuały, masaże relaksujące oraz zabiegi na twarz zarówno 
dla Pań i Panów.

OAZA RELAKSU to wyjątkowe miejsce, zapewniające pełne wyciszenie ducha i ciała. Gustowne wnętrze, nuta aromatera-
pii unosząca się w powietrzu w pełni zharmonizowana z koloroterapią przeniesie w stan odprężenia. Do dyspozycji 
Gości są:

• sauna sucha fińska 
• sauna sucha ziołowa 
• sauna na podczerwień / infrared 
• łaźnia parowa aromatyczna 
• sanarium solankowe 

• grota bursztynowa
• tepidarium
• misa lodowa, misy z ciepłą i zimną wodą 
• podgrzewane leżanki
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KONFERENCJE
Hotel Lambert to profesjonalne sale konferencyjne. Obiekt przygotowany jest zarówno do organizacji konfe-
rencji do 130 osób, jak również kameralnych szkoleń, imprez integracyjnych i spotkań. Każdą ofertę spotkania  
przygotowujemy indywidualnie, proponując Gościom szeroką gamę atrakcji dodatkowych, takich jak: wizyta  
w Oazie Relaksu, organizacja imprez dodatkowych, kolacji uroczystej w restauracji czy zabawy z Dj w Night Klubie. 
Do dyspozycji Gości oddajemy także taras widokowy na dachu Hotelu, skąd rozpościera się piękna panorama 
nadmorskiej okolicy, a także Beach Bar również z widokiem na morze, gdzie zorganizujemy imprezę integracyjną 
z grillem.

Na terenie obiektu znajdują się następujące sale :
SALA SŁONECZNA - mogąca pomieścić do 130 osób w układzie kinowym; w pełni wyposażona sala konferencyjna 
z dostępem światła dziennego z wyjściem na taras. Sala klimatyzowana (bez filarów) z mównicą oraz możliwością 
zastosowania rożnych sposobów na ustawienie miejsc dla delegatów. Sala znajduje się na pierwszym piętrze.

SALA PREMIUM I - sala sąsiadująca z salą Klubową, mogąca pomieścić 40 osób w układzie kinowym. W pełni 
wyposażona, klimatyczna sala do narad i spotkań w węższym gronie.

SALA PREMIUM II - sala sąsiadująca z salą Klubową, mogąca pomieścić 25 osób w układzie kinowym. Z pełnym 
wyposażeniem, klimatyzowana sala do szkoleń i spotkań. Salę Premium I i Premium II można połączyć w jedną 
salę.

SALA KLUBOWA - jest to największa sala mogąca pomieścić nawet 300 osób. Sala Klubowa przeznaczona jest 
do organizacji różnego rodzaju spotkań typu benefisy, prezentacje, występy, premiery, stand-upy. Sala Klubowa  
to doskonałe miejsce do wieczornych dyskotek, imprez integracyjnych i imprez okolicznościowych. Sala z nowo-
czesnym designem z duszą i klimatem.

Nazwa sali Powierzchnia sali
Ustawienie sali

teatralne szkolne podkowa bankietowe

Klubowa 350 mkw 200 160 120 100

Słoneczna 108 mkw 130 80 60 50

Premium I 40 mkw 40 30 15 3

Premium II 25 mkw 25 15 10 2

Nasze sale wyposażone są w: internet bezprzewodowy, klimatyzację, zasłony zaciemniające (Sala Słoneczna), 
ekran, rzutnik multimedialny, flipchart, nagłośnienie (w dużych salach), mikrofony bezprzewodowe.

Oferujemy różne warianty przerw kawowych.
Organizujemy kolacje uroczyste, bankiety z oprawą muzyczną, grille, dyskoteki z kolacją w formie bufetu, stand-upy.
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ATRAKCJE
Bliskość morza, urokliwe otoczenie, wyszukana kuchnia i przyjazny personel to atuty Hotelu Lambert****Medical 
SPA. W zależności od potrzeb, nasi Goście mogą korzystać z licznych atrakcji na świeżym powietrzu oraz mnóstwa 
udogodnień wewnątrz Hotelu. 

Dla naszych Gości przygotowaliśmy:

• imprezy integracyjne z udziałem  
animatorów hotelowych;

• eventy dzienne i wieczorne;
• weekendowe dyskoteki do białego rana  

w hotelowym Klubie Nocnym;
• wycieczki rowerowe;
• marsze Nordic Walking z instruktorem;
• zabiegi rehabilitacyjne;
• poranna gimnastyka w basenie;

• park linowy;
• zwiedzanie ogrodów Hortulus w Dobrzycy;
• Sky Park;
• Western Park;
• rejsy statkiem;
• wyprawy morskie na połów dorsza;
• wycieczki promowe na Bornholm;
• zwiedzanie zabytków z przewodnikiem;
• zwiedzanie molo i portu.
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IMPREZY INTEGRACYJNE
Hotel Lambert****Medical SPA to doskonałe miejsce do organizacji imprez integracyjnych, firmowych eventów, 
jubileuszy, podsumowań rocznych czy kolacji wigilijnych.
Do dyspozycji Gości oddajemy klimatyczny Klub Nocny z parkietem i profesjonalną didżejką, przestronną Restau-
rację, Beach Bar z widokiem na morze oraz taras na dachu Hotelu.
Podczas trwania szkoleń, konferencji oferujemy szereg atrakcji w postaci wieczorów tematyczncyh i integracyj-
nych, zabaw outdorowych, wyjazdów na painballa czy wycieczek rowerowych.

Z powodzeniem organizujemy dyskoteki dla grup i wieczory integracyjne przy wspólnych stołach  w Klubie Noc-
nym, uroczyste kolacje w Restauracji z widokiem na morze, biesiady grillowe w Beach Barze. W gustownych  
wnętrzach Hotelu odbywają się firmowe spotkania z sommelierem, pokazy barmanów Flair Show, występy tancerek 
czy szkolenia kosmetyczne.

Organizujemy m. in. wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem, rejsy statkiem po Bałtyku oraz wyprawy na połów 
dorsza.
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