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Lato to najprzyjemniejsza pora roku. Słoneczne dni, letnia bryza i pogodne wieczory z zachodem słońca dają energię i chęć 
do zrobienia czegoś tylko dla siebie. Niezależnie czy cenimy sobie aktywny wypoczynek czy też wymarzony urlop po ciężkiej 
pracy to dla nas błogie lenistwo, to właśnie teraz jest pora na podarowanie sobie odrobiny szczęścia.

Postanowiliśmy umilić Państwu jeszcze te pogodne chwile i z ogromną przyjemnością oddajemy dziś na Państwa ręce pierwszy 
numer naszego magazynu Arka Magazine. Lato 2010. Znajdą tu Państwo zarówno informacje praktyczne i przydatne nie tylko 
podczas wakacyjnego wypoczynku, ale również odrobinę relaksu i odprężenia. Z naszego magazynu dowiedzą się Państwo 
o naszych najnowszych ofertach, promocjach i wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, które dla Was przygotowaliśmy. 

Ponieważ najważniejsze dla nas są potrzeby naszych Gości chcielibyśmy i w tym przypadku zaprosić Państwa do wyrażania 
swoich opinii i współredagowania naszego magazynu. Będziemy go dla Was przygotowywać cztery razy w roku i mamy 
nadzieję, że kolejne numery zawierać będą coraz więcej informacji, po które zechcą Państwo sięgać z zainteresowaniem.

Życzę miłej lektury i udanego wypoczynku.

Drodzy Czytelnicy! Liebe Leserinnen und Leser!

Sommer ist die angenehmste Jahreszeit. Sonnige Tage, sommerliche Brise und schöne Abende mit Sonnenuntergang 
verleihen Energie und Lust dazu, etwas für sich selbst zu machen. Unabhängig davon, ob wir aktive Erholung schätzen oder 
der erträumte Urlaub nach harter Arbeit  ein behagliches Faulenzen für uns bedeutet. Eben jetzt gibt es die Zeit, in der man 
sich selber ein bisschen Glück schenken kann.

Wir haben beschlossen, Ihnen diese schönen Momente angenehm zu machen, und übergeben Ihnen heute mit größter 
Freude die erste Ausgabe unseres Magazins Pure Leisure. Sommer 2010. Sie finden hier sowohl praktische Informationen, 
die nicht nur während des sommerlichen Urlaubs nützlich sind, als auch ein wenig Erholung und Entspannung. Dank 
unserem Magazin erfahren Sie von unseren neuesten Angeboten, Sonderangeboten und kulturellen Ereignissen, sowie 
Unterhaltungsmöglichkeiten, die wir für Sie vorbereitet haben. 

Da die Bedürfnisse unserer Gäste für uns am wichtigsten sind, möchten wir Sie auch in diesem Falle dazu einladen, Ihre 
Meinungen zu äußern und unser Magazin zusammen zu redigieren. Wir werden es für Sie viermal im Jahr vorbereiten und 
hoffen, dass die nächsten Ausgaben immer mehr Informationen enthalten werden, nach denen Sie mit Interesse greifen 
möchten.

Viel Freude bei der Lektüre, einen angenehmen Aufenthalt und gute Erholung.

Ryszard Kulawiak
Prezes Zarządu / Geschäftsführer

Oferty wymienione w magazynie nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego / Die in dem Magazin genannten Angebote sind kein Angebot im Sinne des Handelsrechts

Zdjęcia na okładce oraz wewnątrz magazynu / Fotos auf dem Umschlag und im Inneren des Magazins: ojo images, archiwum hotelu
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Lato to piękny czas, to pora naszych urlopów, a także odpoczynku i wakacji naszych dzieci. 
To jedyny czas, który możemy spędzić z naszymi pociechami, ciesząc się każdą chwilą spędzoną razem, 
bez trosk i problemów. Najczęściej wybieraną letnią, rodzinną destynacją są nadmorskie miejscowości, 
ponieważ plaża, słońce i morze to najlepsze miejsce na udany urlop. Jednak decydując się na rodzinny, 
wakacyjny wyjazd powinniśmy wybrać miejsce, które będzie interesujące dla wszystkich członków 
rodziny. Ważne jest również, aby w obiekcie zapewnione były atrakcje nie tylko dla dorosłych, ale 
także rozrywka i bezpieczeństwo najmłodszych gości.

Jednym z najatrakcyjniejszych kurortów nad polskim morzem jest Kołobrzeg, nie bez powodu 
zwany Perłą Bałtyku. Unikalne połączenie naturalnych skarbów tego pięknego uzdrowiska powoduje, 
że miasto oferuje szeroki wachlarz usług zdrowotnych i kosmetycznych. Do wyjątkowych warunków 
klimatyczno-przyrodniczych uznanych w tym mieście od ponad dwóch stuleci w ostatnim czasie 
dołączyła bardzo rozbudowana i nowoczesna baza hotelowa. W luksusowych hotelach 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 Kołobrzegu jest wspaniałe nadmorskie 
powietrze bogate w zbawienny dla zdrowia i urody jod.

Jednym z takich miejsc w Kołobrzegu jest z pewnością hotel Arka Medical SPA****. To wyjątkowy 
punkt na mapie obiektów turystycznych „przyjaznych rodzinie”, to miejsce, w którym rodziny z dziećmi 
oraz przyszłe mamy mogą czuć się komfortowo. Jest to również oaza rodzinnego wypoczynku, gdzie 
każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. W hotelu najmłodsi goście mają zawsze do swojej 
dyspozycji salon gier, klub dla dzieci, plac zabaw, basen, specjalne „dziecięce” jadłospisy oraz seanse 

Arka Medical Spa to miejsce stworzone do 
rodzinnego wspaniałego wypoczynku nad 

morzem w Kołobrzegu

kinowe, a animatorzy wypełniają grami i zabawami czas wolny najmłodszych. 
Do hotelu nie trzeba przywozić swoich rowerów z fotelikami, podgrzewaczy 
butelek, łóżeczek, nawilżaczy powietrza, kocyków, itd. Wszystko to może 
czekać na gości w ich pokoju. Jedyne, co trzeba zrobić to wypełnić 
specjalny formularz podczas rezerwacji, zaznaczając jakiego dodatkowego 
wyposażenia będziemy potrzebować. W hotelu nad bezpieczeństwem 
i zdrowiem dzieci i dorosłych czuwa całodobowa opieka medyczna. Jeżeli 
rodzice chcieliby spędzić czas tylko we dwoje, zawsze można liczyć na 
pomoc recepcji w zorganizowaniu opiekunki.

W marcu tego roku kapituła konkursu „Hotel Przyjazny Rodzinie” przyznała 
hotelowi Arka Medical SPA oficjalny certyfikat oraz 5 na 5 możliwych słoneczek, 
które są prestiżowym, branżowym wyróżnieniem. Dodatkowo hotel otrzymał 
specjalną nagrodę od firmy KIDS CO za innowacyjny program edukacyjno-
animacyjny „ABC pobytu dziecka w hotelu”.

Arka Medical Spa ist ein Ort, der für eine 
wunderbare Erholung am Meer für ganze 
Familien in Kołobrzeg geschaffen wurde

Erholung für Familien
Sommer ist eine schöne Zeit. Das ist die Zeit des Urlaubs, der Erholung und der Ferien für unsere Kinder. 

Das ist die einzige Zeit, die wir mit unseren Sprösslingen verbringen können, wobei wir jeden Augenblick des 
Zusammenseins genießen und zwar ohne Sorgen und Probleme. Das am meisten gewählte sommerliche Ziel 
der Familien sind Meeresortschaften. Wenn wir uns für einen Familienurlaub entscheiden, sollten wir einen Ort 
wählen, der für alle Familienmitglieder interessant sein wird. 

Eines der attraktivsten Kurorte an der polnischen See ist Kołobrzeg, das nicht umsonst die Perle der Ostsee 
genannt wird. Zu den seit über zwei Jahrhunderten geschätzten Klima- und Naturbedingungen sind in der letzten 
Zeit sehr gut ausgebaute und moderne Beherbungskapazitäten hinzugekommen. In luxuriösen Hotels kann man 
sich nicht langweilen. Man muss sogar nicht draußen gehen, um die Zeit interessant zu verbringen.

Zu solchen Plätzen in Kołobrzeg gehört bestimmt das Hotel Arka Medical SPA****. Das ist ein 
außergewöhnlicher Punkt auf der Landkarte touristischer Objekte, die familienfreundlich sind. Es ist auch eine 
Oase der Familienerholung, wo jeder unabhängig vom Alter etwas für sich finden kann. Die kleinsten Gäste 
haben in dem Hotel immer einen Spielsalon, einen Kinderklub, einen Spielplatz, ein Schwimmbecken, spezielle 
„Kindermenüs” und Filmvorstellungen zur Verfügung, wobei die Animateure die Freizeit der Jüngsten mit Spielen 
ausfüllen. Man muss in das Hotel keine Fahrräder mit Kindersitzen, keine Fläschchenwärmer, keine Bettchen, 
keine Luftbefeuchter, Deckchen usw. mitbringen. Das alles kann auf die Gäste in dem Hotel warten. Das Einzige, 
was man machen muss, ist die Ausfüllung des Formulars bei der Reservierung, wobei man markiert, welche 
Ausstattung man brauchen wird. Auf die Sicherheit und Gesundheit der Kinder und Erwachsenen passt in dem 
Hotel rund um die Uhr medizinische Betreuung auf. Wenn die Eltern die Zeit nur zu zweit verbringen möchten, 
dann kann man immer auf die Hilfe der Rezeption bei der Sicherung eines Kindermädchens zählen.

Im März laufenden Jahres hat das Preisgericht des Wettbewerbs „Familienfreundliches Hotel” dem Hotel Arka 
Medical SPA ein offizielles Zertifikat, sowie 5 für 5 mögliche Sonnenzeichen verliehen, die eine Prestigeauszeichnung 
in der Branche sind. Zusätzlich hat das Hotel einen speziellen Preis von der Firma KIDS CO für ein innovatives 
Bildungs- und Animationsprogramm „ABC des Kinderaufenthalts im Hotel” erhalten.

Wypoczynek dla
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Szef kuchni 
poleca

Der Küchenchef 
empfiehlt

2 filety z łososia norweskiego ze skórą 
po 175g każdy
2 łyżeczki oleju sezamowego albo 
dobrej oliwy z oliwek
1 łyżka sezamu
sól 

SOS CYTRYNOWY
2 łyżki masła
2 łyżki mąki
1 szklanka mleka
1 żółtko
sok z jednej dużej cytryny
1 łyżka oleju sojowego lub oliwy z oliwek

Rozgrzać piekarnik do temperatury 150 stopni. Oczyścić dokładnie filety z łososia norweskiego i położyć je skórą do 
dołu na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posypać solą i podlać olejem. Posypać łososia norweskiego sezamem 
i piec rybę w piekarniku ok. 12 min.

Sos cytrynowy: rozgrzać masło, dodać mąkę i mieszając zasmażyć, ale tak, aby nie zarumienić. Dodać zimne mleko, 
dokładnie wymieszać i zagotować. Pod koniec gotowania dodać żółtko i mieszając przetrzymać chwilę na ogniu, ale nie 
gotować. Dodać sok z cytryny, sól i cukier. Do zimnego sosu dodać olej sojowy (lub oliwę) i dokładnie wymieszać.

Podawać rybę z zapiekanymi ziemniakami i sosem cytrynowym. Udekorować ósemkami limonki, świeżymi malinami 
i gałązkami rozmarynu.

Smacznego!

Łosoś pieczony
w sezamie

2 Filets vom norwegischen Lachs 
mit Haut, 175g pro Stück

2 Teelöffel Sesamöl 
oder eines guten Olivenöls

1 Esslöffel Sesam
Salz

ZITRONENSOßE
2 Esslöffel Butter
2 Esslöffel Mehl

1 Glas Milch
1 Eigelb

Saft einer großen Zitrone
1 Esslöffel Sojaöl oder Olivenöl

Den Backofen bis zur Temperatur von 150 Grad aufheizen. Die Filets vom norwegischen Lachs genau reinigen und mit 
der Haut nach unten auf das Backblech legen, das mit Backpapier bedeckt ist. Mit Salz bestreuen und mit Öl begießen. 
Den norwegischen Lachs mit Sesam bestreuen und den Fisch in dem Backofen ca. 12 Minuten backen.

Zitronensoße: Die Butter erhitzen, Mehl zugeben, alles umrühren und anbraten ohne anzubräunen. Kalte Milch 
dazugeben, gut umrühren und aufkochen. Zum Schluss das Eigelb zugeben, umrühren und einen Moment auf dem Feuer 
lassen, aber nicht kochen. Zitronensaft, Salz und Zucker zugeben. Zu der kalten Soße Sojaöl (oder Olivenöl) zugeben und 
gut umrühren. Den Fisch mit gebratenen Kartoffeln und Zitronensoße servieren. Die Speise mit Limonenachteln, frischen 
Himbeeren und Rosmarinzweigchen schmücken.

Guten Appetit!

Lachs in Sesam
gebacken

Propozycja podania łososia pieczonego w sezamie
Serviervorschlag des in Sesam gebratenen Lachses

DODATKI
zapiekane ziemniaki 
limonka pokrojona w ósemki  
maliny i gałązki świeżego rozmarynu do dekoracji

Es gibt nichts Besseres als ein Stück frischen in Sesam gebackenen Lachses 
als eine leichte Speise im heißen Sommer. Der Lachs besitzt so viele 
gesundheitsfördernde Werte, dass man ihn in seine Diät so häufig wie möglich 
einbeziehen sollte. Um so mehr, dass das Rezept, das ich unten darstelle so 
einfach und so schnell zuzubereiten ist, dass man es kaum glauben kann. Ich 
empfehle es besonders den Herren, die ihre Damen auf eine einfache Art 
und Weise beeindrucken können. Der fantastische Geschmack des Lachses, 
betont von zarten Zutaten, Zubereitung für 2 Personen.

ZUSÄTZLICHE ZUTATEN
Gebratene Kartoffeln 

Eine in Achtel geschnittene Limone
Himbeeren und frische Rosmarinzweigchen zum Verzieren

Nie ma nic lepszego niż kawałek świeżego łososia zapieczonego z sezamem 
na lekki posiłek gorącym latem. Łosoś ma tak wiele korzystnych dla zdrowia 
wartości, że powinniśmy włączać go do swojej diety jak najczęściej. Tym 
bardziej, że przepis, który przedstawiam poniżej jest tak łatwy i tak szybki do 
wykonania, że trudno w to uwierzyć. Polecam go szczególnie Panom, którzy 
w prosty sposób mogą zaimponować swoim damom. 
Fantastyczny smak łososia, podkreślony delikatnymi dodatkami do 
przygotowania dla 2 osób.
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Oryginalne tajskie masaże

Aby chwila beztroski na słońcu nie 
kosztowała nas kilku dni lub tygodni 
cierpień proponujemy zapamiętać poniższe 
wskazówki. 

Unikaj wystawiania się na słońce w czasie •	
najsilniejszego nasłonecznienia, między 
godzinami 11 a 15. 
By ochrona była skuteczna, nie żałuj •	
kosmetyku ochronnego i nakładaj go 
grubą warstwą.
Chroń oczy, nosząc okulary •	
przeciwsłoneczne z filtrami UV. 
Pamiętaj o zabezpieczeniu ust pomadką •	
ochronną o SPF co najmniej 12. 
Nakładaj krem z filtrem około 15-20 minut •	
przed wyjściem na słońce i dodawaj nową 
warstwę kosmetyku, co 3-4 godziny. 
Jeśli stosujesz leki, upewnij się, że nie •	
mają działania fotouczulającego. 
Nie używaj przed opalaniem kosmetyków, •	
które mogą podrażniać skórę, np. perfum 
lub wód toaletowych.

C
zerpiąc inspiracje z natury 
i pradawnej wiedzy człowieka, 
stworzyliśmy dla Ciebie miejsce 

ucieczki od stresu i pośpiechu. By przywrócić 
harmonię, witalność i dobre samopoczucie, 
Twoje zmysły otoczymy zapachami, 
dźwiękami, kolorami i dotykiem z różnych 
stron świata: Indie, Tajlandia, Australia, Maroko 
i Polinezja.

Masaż jest najlepszym sposobem na 
przywrócenie harmonii ciała i ducha. Dobrze 
wykonany rozluźnia mięśnie i przynosi im 
ulgę. Podczas masażu w mózgu uwalniają się 
endorfiny (hormony wywołujące doskonałe 
samopoczucie i zadowolenie z siebie), a krew 
krążąc coraz szybciej po ciele rozprowadza 

je do wszystkich komórek stwarzając uczucie 
relaksu i odprężenia. Regularne masaże 
obniżają napięcie mięśniowe, usuwają 
z mięśni zbędne produkty przemiany materii, 
poprawiają jędrność, elastyczność, ukrwienie 
i utlenienie tkanki mięśniowej oraz działają 
rozluźniająco, uspokajająco i relaksacyjnie na 
cały organizm.

Masaż tajski w odróżnieniu od masażu 
zachodniego stosuje powolne uciskanie 
miejscowe – punktowe mięśni, aby je 
rozluźnić, a następnie ich rozciąganie 
delikatnymi i rytmicznymi ruchami, aby 
zwiększyć ich zasięg. Do masowania 
wykorzystuje się nie tylko dłonie i kciuki, ale 
również łokcie, ramiona, kolana, stopy - masaż 
jednak jest całkowicie bezbolesny. Wykonuje 
się go na macie, która leży na podłodze, 
ponieważ terapeuta musi mieć odpowiednio 
dużo miejsca, na przenoszenie środka 
ciężkości własnego ciała w różne położenie 
wokół pacjenta, a także nad nim. Wykonujący 
masaże tajskie terapeuci wykorzystują więcej 
elementów własnego ciała niż w jakimkolwiek 
innym masażu.

Terapeuta podczas masażu układa ciało 
osoby masowanej w różnych pozycjach 
Jogi. Dlatego też masaż tajski nazywany jest 
często jogą „dla leniwych”. Takie połączenie 

masażu i ćwiczeń daje rewelacyjne efekty 
w postaci poprawy zarówno kondycji fizycznej, 
psychicznej, jak i duchowej. 

Tajskie masaże są bardzo popularne na 
całym świecie, w Polsce natomiast dopiero 
zaczynają być oferowane przez niektóre 
salony odnowy. Związane jest to z faktem, że 
masaż musi zostać wykonany w profesjonalny 
sposób najlepiej przez terapeutę z Tajlandii, 
ponieważ masaż tajski ściśle powiązany jest 
z filozofią i kulturą Tajską.

Galeria SPA w hotelu Arka Medical SPA jako 

jedna z nielicznych w Polsce wprowadziła do 
swojej szerokiej oferty masaży również masaż 
tajski, który wykonywany jest przez terapeutkę 
pochodzącą z Tajlandii. Oferujemy: masaż 
tajski wykonywany ziołowymi kompresami, 
masaż tajski rozciągająco – napinający, masaż 
tajski na oleju kokosowym, masaż tajski stóp.

Prawidłowo wykonana terapia masażem 
tajskim wpływa pozytywnie na układ 
krwionośny, ma działanie przeciwbólowe 
oraz poprawia elastyczność stawów,

Aby umówić się na masaż 
tajski w Galerii SPA Arki prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numerem: 
+48 94 353 22 99. 

Pełna oferta zabiegowa dostępna nie 
tylko dla gości hotelowych.

M
assage ist die beste Art und Weise, 
um die Harmonie des Körpers und 
der Seele wiederherzustellen. Eine 

gut ausgeführte Massage entspannt die 
Muskeln und bringt ihnen Erleichterung. 
Während der Massage löst sich in dem Gehirn 
Endorphin (ein Hormon, das ein wunderbares 
Wohlbefinden und Selbstzufriedenheit 
hervorruft), das Blut kreist immer schneller im 
Körper, transportiert es in alle Zellen, wobei 
das Gefühl von Erholung und Entspannung 
entsteht. 

Die Thai-Massage beruht im Gegensatz 
zur westlichen Massage auf einer langsamen 
Druckpunktmassage der Muskeln zu deren 
Entspannung und dann auf Dehnung mit Hilfe 
von zarten und rhythmischen Bewegungen 
zur Erhöhung deren Ausdehnung. Zur 
Massage werden nicht nur Hände und 
Daumen gebraucht, sondern auch Ellbogen, 
Arme, Knien und Füße – die Massage ist 
jedoch völlig schmerzlos. Sie wird auf einer 
Matte ausgeführt, die auf dem Fußboden 
liegt, weil der Therapeut über entsprechend 
viel Platz verfügen muss, um den Schwerpunkt 
des eigenen Körpers in verschiedene 
Lagen um den Patienten herum und über 
ihm zu bewegen. Die die Thai-Massagen 
ausführenden Therapeuten benutzen mehr 
Teile des eigenen Körpers als in irgendeiner 
anderen Massage.

Der Therapeut legt den Körper des 
Massierten in verschiedene Yoga – 

„Masaż tajski w odróżnieniu od 
masażu zachodniego stosuje 

powolne uciskanie miejscowe”

„Terapeuta podczas masażu układa 
ciało osoby masowanej 

w różnych pozycjach Jogi”

Originelle Thai-Massagen

Jak zadbać o skórę latem

Damit der Augenblick der Unbekümmertheit in der 
Sonne ein paar Tage oder Wochen des Leidens nicht 
kostet, empfehlen wir Ihnen, sich folgende Hinweise 
gut zu merken. 

Vermeiden Sie die Sonne zur Zeit der stärksten •	
Bestrahlung zwischen 11 und 15 Uhr. 
Damit der Schutz wirksam ist, scheuen Sie das •	
Schutzkosmetikum nicht und tragen Sie eine dicke 
Schicht davon auf.
Schützen Sie Ihre Augen, tragen Sie Sonnenbrille mit •	
UV – Schutz. 
Vergessen Sie nicht, die Lippen mit einem •	
Schutzlippenstift mit SPF von zumindest 12 
abzuschützen. 
Tragen Sie die Creme mit Schutzfilter ungefähr 15-20 •	
Minuten vor dem Ausgehen auf und geben Sie eine 
neue Schicht des Kosmetikums je 3-4 Stunden zu. 
Wenn Sie Medikamente einnehmen, vergewissern •	
Sie sich, dass sie keine fotoallergischen Reaktionen 
auslösen.

Wie soll man sich im Sommer 
um die Haut kümmern?

Positionen. Deswegen wird die Thai-Massage 
Yoga für „Faulenzer” genannt. Eine solche 
Verbindung der Massage und Übungen gibt 
erstaunliche Effekte, die in Verbesserung 
sowohl der physischen, psychischen, als auch 
der seelischen Kondition Widerspiegelung 
finden. 

Thai-Massagen sind sehr populär auf der 
ganzen Welt. In Polen fängt man erst an, sie in 
manchen Schönheitssalons anzubieten. Dies 
hängt damit zusammen, dass die Massage 
auf eine professionelle Art und Weise am 

besten von einer Therapeutin aus Thailand 
ausgeführt werden sollte, weil die Thai-
Massage mit der thailändischen Philosophie 
und Kultur aufs Ängste verbunden ist.

Die SPA-Galerie in dem Hotel Arka 
Medical SPA als eine der wenigen in 
Polen hat die Thai-Massage, die von einer 
Therapeutin aus Thailand ausgeführt wird, 
in ihr breites Angebot hineingeführt. Wir 
bieten Ihnen Folgendes an: Thai-Massage 
mit Kräuterumschlägen, Thai-Massage mit 
Dehnung und Spannung, Thai-Massage mit 
Kokosöl, Thai-Massage der Füße.

Eine richtig durchgeführte Therapie mit 
Hilfe der Thai-Massage hat einen positiven 
Einfluss auf den Kreislauf, wirkt gegen 
Schmerzen und verbessert die Elastizität der 
Gelenke.

Um sich für eine Thai-Massage in der 
SPA–Galerie Arka zu verabreden, rufen 
Sie uns bitte unter folgende Nummer an: 
+48 94 353 22 99. 

Das gesamte Behandlungsangebot ist 
nicht nur für Hotelgäste verfügbar.

„Der Therapeut legt den Körper 
des Massierten in verschiedene 

Yoga – Positionen”
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Hydrocycling intensywny trening

H
ydrocycling to nowoczesna forma treningu o charakterze 
wytrzymałościowym, który jest połączeniem zajęć  
w wodzie oraz spinningu. Sesje odbywają się w basenie na 

specjalnie dostosowanych do tych celów rowerach stacjonarnych, 
które zanurzone są w wodzie. Zajęciom z hydorcyclingu 
towarzyszy rytmiczna muzyka, pomaga ona utrzymać ich stałe 
tempo, a także motywuje ćwiczących do intensywnego treningu. 

Spinning w wodzie to forma ruchu, która nie wymaga od 
uczestników zajęć specjalnego przygotowania koordynacyjnego 
czy choreograficznego, a więc może być ona z powodzeniem 
uprawiana przez wszystkich chętnych, praktycznie na każdym 

poziomie zaawansowania kondycyjnego (dzieci, młodzież, osoby 
starsze, otyłe, po operacjach, itd.). Hydrocycling to również 
świetna forma treningu dla osób mających kłopoty z kręgosłupem, 
układem sercowo – naczyniowym, oddechowym oraz cierpiących 
na osteoporozę. Jazda na rowerach w wodzie podnosi na wyższy 

A
qua-Cycling ist eine moderne Form des Konditionstrainings, 
das eine Verbindung von Übungen im Wasser und Spinning 
bildet. Die Sessionen finden in einem Schwimmbecken auf 

speziell zu diesem Ziel angepassten Trainingsfahrrädern statt, die im 
Wasser versunken sind. Aqua-Cycling wird von rhythmischer Musik 
begleitet, die hilft, gleichmäßiges Tempo aufrechtzuerhalten und die 
Übenden zum intensiven Training motiviert.

Spinning im Wasser ist eine Bewegungsform, die von den 
Teilnehmern keine spezielle Vorbereitung in Bezug auf Koordination 
oder Choreographie fordert. Sie kann also von allen Willigen 
erfolgreich getrieben werden, praktisch in jeder Fortschrittstufe im 
Hinblick auf die Kondition (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, 
Übergewichtige, Menschen nach Operationen). Aqua-Cycling ist 
auch eine ausgezeichnete Trainingsform für diejenigen, die Probleme 
mit der Wirbelsäule, mit dem Herz- und Gefäßsystem, mit dem 
Atmungssystem haben oder an Osteoporose leiden. Fahrradfahren 
im Wasser erhöht die Sauerstoffkapazität und stärkt allgemeine und 
spezielle Ausdauer des Organismus, sowie stärkt das Muskelsystem, 
ohne die Notwendigkeit, es ausbauen zu müssen.

poziom pojemność tlenową oraz wzmacnia 
wytrzymałość ogólną i specjalną organizmu, a także 
wzmacnia układ mięśniowy bez konieczności jego 
rozbudowywania.

 
Ponadto hydrocycling jest nowatorską metodą 

walki z cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej 
(podczas jednego treningu można spalić od 600 
do 1200 kcal). Niezwykle istotnym atutem jest fakt, 
że w trakcie ćwiczeń nie odczuwa się zmęczenia, 
pomimo, że mięśnie trenują bardzo intensywnie. Co 
wynika z masującego i relaksującego wpływu wody 
na organizm.

W Polsce nadal jest bardzo mało obiektów, 
w których można trenować hydrocycling. 
W Kołobrzegu jedynym takim miejscem jest Centrum 
Odnowy Biologicznej Hotelu Arka Medical SPA, 
gdzie zarówno goście hotelowi jak i osoby z zewnątrz 
mogą skorzystać z tej nowej formy aquafitnessu. 
Zajęcia odbywają się codziennie i prowadzone są 
przez doświadczonych instruktorów. Zapisy oraz 
dokonywanie opłat odbywa się w recepcji Centrum 
Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji. W hotelu 
Arka Medical SPA można dodatkowo skorzystać 
z doskonale wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
cardio i siłowy sal fitness, kompleksów basenowych 
oraz krytych kortów tenisowych, a w hotelowym 
basenie trzy razy w tygodniu odbywają się również 
zajęcia aquaareobiku.

Darüber hinaus ist Aqua-Cycling eine innovative 
Methode des Kampfes gegen Cellulite und 
den Überschuss des Fettgewebes (Während 
eines Trainings kann man von 600 bis 1200 
kcal verbrennen.). Ein unheimlich wichtiger 
Vorteil ist die Tatsache, dass man während der 
Übungen keine Ermüdung empfindet, obwohl 
die Muskeln sehr intensiv trainieren. Dies ergibt 
sich aus der Massage des Wassers und dessen 
entspannenden Einflusses auf den Organismus. 

In Polen gibt es weiterhin nur wenige Objekte, 
wo man Aqua-Cycling trainieren kann. Das 
einzige derartige Objekt in Kołobrzeg ist das 
Wellnesszentrum des Hotels Arka Medical SPA, 
wo sowohl Hotelgäste, als auch Personen vom 
Außen diese neue Form von Aquafitness nutzen 
können. Die Trainings finden jeden Tag statt und 
werden von erfahrenen Instrukteuren geführt. Die 
Anmeldung und Entrichtung von Gebühren erfolgt 

in der Rezeption des Zentrums für Wellness und 
Rehabilitation. In dem Hotel Arka Medical SPA 
kann man zusätzlich die mit modernen Cardio- und 
Krafttraininggeräten ausgezeichnet ausgestatteten 
Fitnesssäle, Schwimmbadkomplexe, sowie 
überdachte Tennisplätze nutzen.

Aqua-Cycling intensives Training

Podczas ćwiczeń nie odczuwa się zmęczenia
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Konferencje

K
ażdego dnia na całym świecie odbywają się konferencje, 
ponieważ mimo postępu technologicznego oraz wciąż 
rosnącej potęgi Internetu, ludzie wolą się spotykać 

i rozmawiać osobiście. 
Konferencje najczęściej są organizowane przez różne firmy czy 

instytucje państwowe. Mają one duże znaczenie, ponieważ podczas 
takich spotkań, podejmowane są strategiczne decyzje. Konferencje 
to również doskonały sposób na jasny i czytelny przekaz informacyjny. 
Dla wielu organizacji jest to jedyna możliwość zaprezentowania 
nowego produktu bądź usługi, które wymagają dogłębnych 
objaśnień. Konferencje możemy podzielić ze względu na tematykę, 
liczbę uczestników bądź lokalizację danego spotkania.

Okazuje się, że właśnie ten ostatni element ma kluczowe 
znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Celem 
organizatorów konferencji jest jej sukces, który bardzo często staje 
się efektem miłych wspomnień zaproszonych gości. Aby tak się stało 
należy poważnie zastanowić się nad miejscem konferencji, otóż 
to właśnie ono w znacznej mierze decyduje o klimacie spotkania, 
atmosferze mu towarzyszącej oraz pozytywnym bądź negatywnym 
skojarzeniu z tematem. Miejsce również pozostaje determinantą 
scenariusza konferencji.

Dla większości firm renomowany hotel jest najlepszym miejscem, 
w którym można zorganizować konferencję, ponieważ  może 
wyróżnić się odpowiednim zapleczem techniczno-informatycznym, 
noclegowym, wyszkolonym personelem, miejscami parkingowymi 

oraz zróżnicowanym cateringiem.
Jednym z takich miejsc jest hotel Arka Medical SPA w Kołobrzegu. 

Położony nad samym morzem obiekt to wymarzona lokalizacja 
i świetna baza pod udaną konferencję. Kompleks hotelowo 
wypoczynkowy Arka Medical SPA dla konferencji na szczycie 
proponuje klimatyzowaną salę na ostatnim, XI piętrze obiektu. Sala 
wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny z 
bezprzewodowym, bezpłatnym dostępem do Internetu. Unikalnym 
atutem tej sali jest panoramiczny widok na cztery strony świata, który 
z pewnością pomoże poszerzyć horyzonty uczestnikom szkolenia. 
Inną propozycją jest organizacja spotkania w wyposażonej w scenę 
sali kinowo-teatralnej. Ponadto hotel oferuje dla uczestników ponad 
800 miejsc noclegowych w komfortowo wyposażonych pokojach 
czy apartamentach. Uczestnicy szkolenia czy konferencji mogą 
wykorzystać czas wolny na relaks w profesjonalnie obsługiwanym, 
jednym z największych w Polsce SPA i Centrum Odnowy Biologicznej 
posiadającym ponad 60 nowocześnie wyposażonych gabinetów. 
Dla tych, preferujących aktywny wypoczynek zapewniamy 
kompleks basenów z wodą morską, kryty kort tenisowy a dla 
wszystkich niezapomniane chwile odprężenia w obrotowej kawiarni 
panoramicznej na 11. piętrze.

J    
eden Tag finden auf der ganzen Welt Konferenzen statt, weil 
die Menschen trotz des technologischen Fortschritts und der 
immer größeren Macht des Internets bevorzugen, sich zu 

treffen und persönlich miteinander zu sprechen. 
Konferenzen werden am meisten von verschiedenen Firmen oder 

Staatsinstitutionen organisiert. Sie haben eine große Bedeutung, 
weil während solcher Treffen strategische Entscheidungen getroffen 
werden. Für viele Organisationen ist das die einzige Möglichkeit, 
ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu präsentieren, 
weil dies gründlicher Erläuterungen bedarf. Konferenzen kann 
man in Bezug auf deren Thematik, die Anzahl der Teilnehmer oder 
Lokalisierung des gegebenen Treffens einteilen.

Es erweist sich, dass gerade das letzte Element eine 
Schlüsselbedeutung für den Erfolg des gesamten Unternehmens 
hat. Das Ziel der Organisatoren der Konferenz ist ihr Erfolg, 
der ziemlich häufig im Endeffekt angenehme Erinnerungen der 
geladenen Gäste bedeutet. Damit dies der Fall ist, sollte man 
sich den Ort der Konferenz ernst überlegen, denn gerade dieser 
Ort entscheidet im Wesentlichen über das Klima des Treffens, die 
Atmosphäre, sowie über positive oder negative Assoziationen zu 
dem gegebenen Thema. Der Ort bleibt auch Detreminante des 
Konferenzprogramms.

Für Mehrheit der Firmen ist ein renommiertes Hotel der beste 
Ort, in dem man eine Konferenz organisieren kann, weil es 
sich durch entsprechende technisch – informatische Hilfe und 
Beherbungskapazitäten, geschultes Personal, Parkplätze und 
abwechslungsreiches Catering auszeichnen kann.

Zu solchen Plätzen gehört das Hotel Arka Medical SPA 
in Kołobrzeg. Das direkt am Meer gelegene Objekt ist eine 
Traumlokalisierung und ein ausgezeichneter Ort für eine 
gelungene Konferenz. Der Hotel- und Erholungskomplex Arka 
Medical SPA bietet für Gipfelkonferenzen einen klimatisierten 
Saal im letzten 11. Stock des Gebäudes an. Der Saal ist mit den 
modernsten audiovisuellen Geräten und mit einem kabellosen, 

Gipfelkonferenzen

kostenlosen Internetzugang ausgestattet. Ein einzigartiger Vorteil 
dieses Saals ist die Aussicht auf die vier Himmelsrichtungen, die 
den Teilnehmern bestimmt hilft, ihre Horizonte zu verbreiten. Ein 
anderer Vorschlag ist die Organisierung eines Treffens in einem 
mit Bühne ausgestatteten Kino- und Theatersaal. Das Hotel bietet 
darüber hinaus den Teilnehmern über 800 Übernachtungsplätze 
in komfortabel ausgestatteten Zimmern oder Apartments an. Die 
Teilnehmer der Schulung oder der Konferenz können ihre Freizeit für 
Erholung in einem professionell bedienten und einem der größten in 
Polen SPA- Objekten und in einem mit über 60 Behandlungsräumen 
ausgestatteten Wellnesszentrum nutzen. Für diejenigen, die aktive 
Erholung bevorzugen, sichern wir einen Schwimmbadkomplex mit 
Meereswasser, einen überdachten Tennisplatz und für alle Besucher 
unvergessliche Entspannungsmomente in einem rotierenden 
Panoramacafe im 11. Stock.
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Walentynki są wyjątkowym dniem, w którym wszyscy zakochani powinni być razem. 
Bez względu na to, jak każdy jest zajęty, powinien znaleźć czas dla ukochanej osoby 

i właśnie 14 luty ułatwia wyrażenie tego wszystkiego, co czujemy na co dzień, ale nie 
zawsze mamy sposobność to okazywać. Liczą się niezapomniane chwile, a takie 

właśnie zakochanym parom, zapewnił hotel Arka Medical SPA w Kołobrzegu. 
Weekendowy pakiet hotelu zapewnił gościom mnóstwo niezapomnianych 
atrakcji. Romantyczna kolacja dla dwojga przy blasku świec, w ekskluzywnej 
restauracji była początkiem tego magicznego wieczoru. Przez cały weekend 
zakochani mogli oddawać się zabiegom piękności w SPA oraz korzystać 
do woli z zaplecza sportowego. Cały pobyt uświetniała magia miejsca, 
szum morza oraz blask zachodzącego słońca. Wszystkich pragnących 
spędzić wyjątkowe Walentynki, zachęcamy do wyłamania się z nurtu 
codzienności i zafundowania sobie wyjątkowych przeżyć, jakie daje hotel 
Arka Medical SPA.

Der Valentinstag ist ein außergewöhnlicher Tag, an dem alle Verliebten 
zusammen sein sollten. Unabhängig davon, wie jeder beschäftigt ist, 
sollte er Zeit für die geliebte Person finden. Gerade der 14. Februar 
erleichtert die Äußerung dessen, was wir alltags fühlen, aber nicht immer 

die Möglichkeit haben, es zu erweisen. Da zählen unvergessliche Momente 
und gerade solche Momente sichert den verliebten Paaren das Hotel Arka 

Medical SPA in Kołobrzeg. Das Wochenendpaket des Hotels hat den Gästen 
eine Unmenge von unvergesslichen Attraktionen gesichert. Ein romantisches 

Abendessen zu zweit bei Kerzenschein in einem exklusiven Restaurant war der 
Anfang dieses magischen Abends. Das ganze Wochenende lang konnten sich die 

Verliebten den Schönheitsbehandlungen im SPA unterziehen und das Sportangebot 
nach Herzenslust nutzen. Dem ganzen Aufenthalt hat die Magie des Ortes, das 

Rauschen des Meeres und der Schein der untergehenden Sonne den Glanz verliehen. 
Alle, die einen außergewöhnlichen Valentinstag verbringen möchten, laden wir dazu ein, die 

Strömung des Alltags loszuwerden und sich außergewöhnliche Erlebnisse zu leisten, die das 
Hotel Arka Medical SPA sichert.

wySPA miłości
Die Insel der Liebe

Aby Dzień Dziecka był wyjątkowy 
wystarczą dobre chęci. 1 czerwca 
Hotel Arka Medical SPA gościł 
dzieci wraz z rodzicami. Program 
obejmował zabawę taneczną 
z konkursami oraz licznymi 
nagrodami, była również wata 
cukrowa oraz bajki w kinie.
Nie zapomniano również 
o rodzicach, którzy mieli możliwość 
zwiedzenia hotelu jak i zapoznania 
się z ofertą Galerii SPA oraz 
Centrum Odnowy Biologicznej. 
Cała impreza wypadła wyśmienicie, 
a najlepszym tego dowodem 
były uśmiechnięte twarze dzieci 
i radość w ich oczach.
Kolejny Dzień Dziecka dopiero 
za rok, ale w przyjaznym dziecku 
i rodzinie hotelu Arka Medical SPA 
dzieci traktowane są jak wyjątkowi 
goście i mogą świętować 
codziennie.

Damit der Kindertag 
außergewöhnlich wird, reicht nur 
guter Wille aus. Am 1. Juni hat das 
Hotel Arka Medical SPA Kinder 
mit ihren Eltern empfangen. Das 
Programm hat einen Tanz mit 
Wettbewerben und zahlreichen 
Preisen umfasst. Es gab auch 
Zuckerwatte und Zeichentrickfilme 
im Kino.
Man hat auch die Eltern nicht 
vergessen, die die Möglichkeit 
hatten, das Hotel zu besichtigen 
und sich mit dem Angebot der SPA–
Galerie und des Wellnesszentrums 
vertraut zu machen. Die ganze 
Veranstaltung ist perfekt gelungen. 
Der beste Beweis dafür waren die 
lächelnden Gesichter der Kinder.
Der nächste Kindertag kommt erst 
in einem Jahr, aber in dem kinder- 
und familienfreundlichen Hotel 
Arka Medical SPA werden Kinder 
wie besondere Gäste betrachtet 
und können jeden Tag feiern.

Kolorowy Dzień Dziecka

Bunter KindertagWspółczesna kobieta często bywa zabiegana 
i w drodze pomiędzy pracą a domem i dziećmi 
nie ma czasu by się zatrzymać choć na chwilę, 
pomyśleć o sobie i tak zupełnie się odprężyć. 
To właśnie o takich kobietach pomyśleliśmy 
w naszym hotelu zapewniając im wspaniałą 
i niezapomnianą rozrywkę z okazji Dnia Kobiet. 
Urządziliśmy wyjątkowy Babski Wieczór, gdzie 
szczególnymi gośćmi były właśnie Panie. Panowie 
robili wszystko, by poczuły się one wyjątkowo, 
tancerze z grupy tanecznej Chippendales 
uatrakcyjnili wieczór. Blisko 200 roztańczonych 
kobiet bawiło się wyśmienicie przy dyskotekowych 
rytmach.

Die zeitgenössische Frau ist häufig beansprucht. 
Eben an solche Frauen haben wir gedacht, 
indem wir in unserem Hotel eine wunderbare 
und unvergessliche Unterhaltung für sie zum 
Frauentag veranstaltet haben. Wir haben einen 
außergewöhnlichen Weiberabend organisiert, 
an dem Frauen besondere Gäste waren. Die 
Männer haben alles Mögliche dran gesetzt, 
damit sie sich besonders gut fühlen. Die Tänzer 
aus der Gruppe Chippendales haben dem 
Abend noch mehr Glanz verliehen. Fast 200 
tanzende Frauen haben sich bei der Diskomusik 
wunderbar amüsiert.

Zamiast gozdzika na Dzien Kobiet

Nasz hotel nie poprzestaje na zapewnianiu 
tylko letnich rozrywek, coraz więcej atrakcji 
proponujemy swoim gościom również 
w zimniejsze dni.  W grudniu rozdawaliśmy 
prezenty a w styczniu przygotowaliśmy dla 
swoich gości odrobinę lata w środku zimy 
zapraszając ich na słoneczną łączkę.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się oferta 
rodzinnych ferii zimowych w Arka Medical SPA. 
Była to doskonała propozycja dla ludzi ceniących 
sobie wczasy rodzinne, relaks, SPA, odnowę 
biologiczną i aktywny wypoczynek zarówno na 

łonie natury nad morzem jak i w nowocześnie wyposażonych salach fitness, basenach z wodą 
morską, krytych kortach tenisowych. Te ostatnie szczególnie przydatne są właśnie zimą. Dzięki 
nim można aktywnie spędzić wolny czas bez względu na to jak szybko na dworze robi się ciemno. 
Po sportowych wyczynach można też spędzić czas nieco spokojniej oglądając kinowe hity lub 
rozkoszując się kawą i ciastkiem w restauracji na 11 piętrze. Ale w hotelu nie nudziły się także 
dzieci. Kolorowy i dobrze wyposażony klub dla dzieci to miejsce ciekawych zabaw pod okiem 
profesjonalnej opiekunki, która przygotowała też specjalny program animacji na cały tydzień. 
Goście oprócz mnóstwa atrakcji jakie czekały na nich w naszym hotelu mieli zapewniony karnet 
na miejskie lodowisko czy wizytę w samym sercu prawdziwej pirackiej przygody w zabytkowej 
Reducie Solnej. Jeśli chcecie Państwo przeżyć zimową przygodę wraz z całą rodziną, zapraszamy 
do Hotelu Arka Medical SPA, który zapewni niezapomniane wspomnienia.

Wir schlagen unseren Gästen immer mehr Attraktionen auch in den kälteren Tagen vor.  Im 
Dezember haben wir unsere Gäste mit Geschenken beschert und im Januar haben wir für unsere 
Gäste ein wenig Sommer mitten im Winter vorbereitet, indem wir sie auf eine Sonnenwiese 
eingeladen haben. Einer großen Beliebtheit erfreute sich das Angebot von Winterferien für 
Familien in Arka Medical SPA. Das war ein perfekter Vorschlag für diejenigen, die Familienurlaub, 
Erholung, SPA, Wellness und aktive Erholung schätzen und zwar sowohl in der Natur am Meer, 
als auch in modern ausgestatteten Fitnesssälen, Schwimmbecken mit Meereswasser und auf 
überdachten Tennisplätzen. In dem Hotel haben sich auch die Kinder nicht gelangweilt.

Zimowy Bałtyku czar
Der winterliche Zauber

Wiosenne słońce coraz wyżej. Coraz dłuższe dni i cieplejsze wieczory nastrajają nas do pierwszych wyjazdów i szukania chwil wytchnienia. Tym 
bardziej, że kalendarz od czasu do czasu robi nam prezenty w postaci tak zwanych długich weekendów. Hotel Arka Medical SPA nigdy nie zapomina 
o swoich gościach podczas takich właśnie weekendów oferując im atrakcyjne i ciekawe pakiety pobytowe. Takimi ciekawymi propozycjami były 
majówka i weekend czerwcowy w Arka Medical SPA. Taki pobyt to nie tylko okazja na wcześniejsze rozpoczęcie wymarzonego urlopu ale przede 
wszystkim to możliwość krótkiej ucieczki od trudu codziennej pracy i zregenerowanie sił, aby dotrwać do tych wymarzonych letnich wakacji. 
Hotel nie tylko oferował gościom atrakcje w postaci zabiegów SPA, możliwości aktywnego wypoczynku, czy degustowania wykwintnych dań 
w hotelowych restauracjach. W czasie majówki nie mogło oczywiście zabraknąć pierwszych plenerowych zabaw, pieczonych kiełbasek i tańców 
pod gołym niebem. Czerwcowy wyjazd do Hotelu Arka Medical SPA jest również doskonałym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie spokój 
oraz pragną podziwiać najdłuższe wschody słońca nad morzem.
Hotel dla swoich gości staje się również największym w mieście centrum kulturalno – rozrywkowym. Niezależnie od preferencji, każdy znalazł 

coś dla siebie. Można było posłuchać koncertu fortepianowego Fryderyka Chopina, 
obejrzeć najnowsze przeboje filmowe w hotelowym kinie, bądź tańczyć na parkiecie 
w rytm największych przebojów.

Die Frühlingssonne scheint immer höher. Die immer längeren Tage und die immer 
wärmeren Abende veranlassen uns zu den ersten Ausflügen und zu der Suche nach 
Momenten der Erholung. Um so mehr, dass der Kalender von Zeit zu Zeit uns Geschenke 
in Form von den so genannten langen Wochenenden macht. Das Hotel Arka Medical SPA 
vergisst niemals seine Gäste während solcher Wochenenden, indem es ihnen attraktive 
und interessante Aufenthaltspakete anbietet. Zu solchen interessanten Vorschlägen 
gehörten das Maipicknick und ein Wochenende im Juni in Arka Medical SPA. Das Hotel 
hat den Gästen nicht nur Attraktionen in Form von SPA - Behandlungen, sondern auch 
die Möglichkeiten einer aktiven Erholung oder der Kostprobe vorzüglicher Speisen in 
den Hotelrestaurants angeboten. Während des Maipicknicks konnten selbstverständlich 
die ersten Spiele im Freien, gebratene Würste und Tänze unter freiem Himmel nicht 
fehlen. Der Juniausflug in das Hotel Arka Medical SPA ist auch eine perfekte Lösung für 
diejenigen, die Ruhe schätzen und die längsten Sonnenaufgänge am Meer bewundern 
möchten.

Słoneczne weekendySonnige Wochenenden
Statt einer Nelke für den Frauentag

,
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A
rka Medical SPA to nie tylko 
komfortowy hotel i wyjątkowe SPA. 
To również największe w mieście 

centrum rozrywki i kultury. Dbamy o to, by 
nikt się u nas nie nudził. Każdego tygodnia 
specjalnie przygotowujemy program 
kulturalno-rozrywkowy, w którym znaleźć 
można niemalże wszystko. Od filmów dla 
dzieci i dorosłych w hotelowym kinie, poprzez 
dancingi, recitale, kabarety, wystawy, aż do 
koncertów muzyki poważnej i wieczorów 
jazzowych. Znajdujące się w hotelu kino to 
nie tylko możliwość świetnej rozrywki przy 
oglądaniu najlepszych produkcji światowego 
kina, ale również możliwość oglądania na 
żywo najważniejszych wydarzeń sportowych 
na wielkim ekranie. 

To lato w naszym hotelu jest naprawdę 
gorące. Z myślą o naszych gościach, 
do i tak szerokiego wachlarza rozrywek 
dodaliśmy specjalny, letni program animacji 
przy basenie zewnętrznym. To nowość nad 

polskim wybrzeżem. Codziennie naszych 
gości i każdego, kto ma tylko ochotę 
zapraszamy do raju z widokiem na morze. 
Wyjątkowa aranżacja, zachwycający błękit 
wody, otoczenie zieleni, palmy i egzotyczne 
kwiaty, a do tego widok piaszczystej plaży 
i szum morza stanowią doskonałe tło dla 
niezapomnianej zabawy. W ciągu dnia na 
naszym basenie zewnętrznym odbywa się 
gimnastyka z trenerem oraz piłka siatkowa 
w basenie. Południowe słońce, radosne 

A
rka Medical SPA ist nicht nur 
ein komfortables Hotel und ein 
außergewöhnliches SPA. Das 

ist auch das größte Unterhaltungs- und 
Kulturzentrum in der Stadt. Wir sorgen dafür, 
dass sich niemand bei uns langweilt. Jede 
Woche bereiten wir speziell ein Kultur- und 
Unterhaltungsprogramm vor, in dem man 
fast alles finden kann. Von den Filmen für 
Kinder und Erwachsene in dem Hotelkino, 
über Tanzabende, Recitals, Kabarette, 
Ausstellungen bis zu Konzerten klassischer 

Musik und Jazzabenden. Das sich im 
Hotel befindende Kino bildet nicht nur die 
Möglichkeit einer wunderbaren Unterhaltung 
bei den besten Produktionen des Weltkinos, 
sondern auch die Möglichkeit, die wichtigsten 
Sportereignisse auf der Leinwand zu sehen. 

Der Sommer ist in unserem Hotel 
wirklich heiß. Zu der reichen Bandbreite der 
Unterhaltung haben wir für unsere Gäste ein 
spezielles sommerliches Animationsprogramm 
draußen am Schwimmbecken hinzugefügt. 
Das ist eine Neuigkeit an der polnischen 
Seeküste. Jeden Tag laden wir unsere 
Gäste und jeden, der Lust dazu hat, in 
das Paradies mit Aussicht auf das Meer 
ein. Ein außergewöhnliches Arrangement, 
das bezaubernde Wasserblau, die grüne 
Umgebung, Palmen und exotische Blumen 
und dazu noch die Ansicht des Sandstrands, 
sowie das Rauschen des Meeres bilden einen 

rytmy i bryza znad morza sprawiają, że goście 
chętnie wybierają tą formę wypoczynku. 
Ale naprawdę gorące są wieczory. W każdy 
poniedziałek i środę żar rozpalają gorące 
rytmy kubańskiej i brazylijskiej salsy czy 
zmysłowej rumby podczas lekcji tańca 
w świetle odbijających się w tafli basenu 
pochodni. We wtorki i czwartki przy basenie 
nasz kucharz częstuje przekąskami z różnych 
zakątków świata przygotowywanych na żywo 
– live cooking. Goście mogą tu skosztować 
najróżniejszych nowinek kulinarnych 
począwszy od japońskiego sushi a na kuchni 
molekularnej skończywszy. W każdy piątek 
zapraszamy na zakręcone pokazy barmańskie. 
Nasi barmani nie tylko poczęstują wszystkich 
fantastycznymi drinkami ale też rozbawią 
i zadziwią swoimi niemalże akrobatycznymi 
umiejętnościami. Nawet chłodniejsze sobotnie 
wieczory na pewno rozpłomienią żarliwe 
show taneczne Fiesta Latina. Co tydzień 
gościmy przy naszym basenie profesjonalną 
grupę taneczną, której pokaz to wędrówka 
nie tylko poprzez kontynenty ale również nie 
zapomniana podróż w czasie.

Zaangażowanie hotelu w rozwój kultury 
w regionie już zostało zauważone i docenione 
przez branżę filmową i muzyczną. Objęliśmy 
swoim patronatem koszaliński festiwal 
debiutów filmowych „Młodzi i Film”. Tego lata 
gościliśmy u siebie aktorów i ekipę filmową 
serialu „M jak Miłość”, a już wkrótce odwiedzi 
nas zespół Perfect, który świętować będzie 
30-lecie istnienia.

Letnie atrakcje - kino, koncerty, rozrywka

Sommerliche Attraktionen - Kino, Konzerte, Unterhaltung

Kultur und Unterhaltung
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Arka Medical SPA jako jedyny hotel w Kołobrzegu dysponuje 
fragmentem plaży położonej tuż przy obiekcie. Nasi goście mogą 
bezpośrednio z terenu Hotelu zejść na przepiękną piaszczystą 
plażę. Zejście na plażę przechodzi w tzw. małe molo, które tego lata 
zostało przez nas wyremontowane, by nasi klienci mogli jeszcze 
bezpieczniej i przyjemniej korzystać z uroków plażowania.

Arka Medical SPA als das einzige Hotel in Kołobrzeg verfügt über 
einen Strandabschnitt, der unmittelbar an dem Objekt gelegen 
ist. Unsere Gäste können direkt von dem Hotelgelände zu einem 
wunderschönen Sandstrand kommen. Der Abstieg zu dem Strand 
verwandelt sich in eine so genannte kleine Mole, die dieses 
Jahr von uns renoviert wurde, damit unsere Kunden die Reize 
der Sonnenbäder am Strand noch sicherer und angenehmer 
genießen können.

perfekten Hintergrund für ein unvergessliches 
Vergnügen. Am Tag finden draußen an 
unserem Schwimmbecken Gymnastik mit 
einem Trainer und Volleyball im Wasser statt. 
Aber die Abende sind wirklich heiß. Jeden 
Montag und Mittwoch machen die Rhythmen 
des kubanischen und brasilianischen 
Salsa oder der sinnlichen Rumba während 
des Tanzunterrichts bei Licht der sich im 
Wasserspiegel des Schwimmbeckens 
spiegelnden Fackeln die Sinne heiß. 
Dienstags und donnerstags bietet unser Koch 
am Schwimmbecken Zwischenmalzeiten aus 
verschiedenen Weltecken, die live zubereitet 
werden - live cooking. Die Gäste können 
hier die verschiedensten kulinarischen 
Neuheiten angefangen von dem japanischen 
Sushi bis zu der Molekularküche probieren. 
Freitags laden wir Sie zu verrückten 
Vorführungen der Barkeeper ein. Sogar 
etwas kühlere Samstagabende erwärmt eine 
leidenschaftliche Tanzshow Fiesta Latina. 
Jede Woche empfangen wir an unserem 
Schwimmbecken eine professionelle 
Tanzgruppe, deren Vorführungen nicht nur 
eine Wanderung durch Kontinente, sondern 
auch eine unvergessliche Zeitreise ist.

Das Engagement des Hotels in die 
Entwicklung der Kultur wurde bereits bemerkt 
und von der Film- und Musikbranche richtig 
eingeschätzt. Wir haben unter dem Patronat 
das Koszaliner Festival der Filmdebüts 
„Jugendliche und Film”. Diesen Sommer waren 
bei uns die Schauspieler und das Filmteam 
der Filmserie „L wie Liebe”. Bald besucht 
uns die Band Perfect, die ihr dreißigjähriges 
Bestehen feiern wird.

Molo przy hotelu
Mole neben dem Hotel
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Arka Mega cudna sprawa
Tu od rana jast zabawa
Rano basen, potem morze
Tutaj nudziæ siê nie mo¿esz
A jedzenie wyœmienite,
na pó³miskach jest obfite,
Ka¿dy jest zadowolony,
bo wychodzi najedzony,
Masa¿, basen, grota solna,
oraz ca³e centrum SPA
spawia, ¿e Twój wigor roœnie,
a uroda ci¹gle trwa,

Dom Dziecka “S³oneczko” Tomaszów Mazowiecki

Kołobrzeg, 03.07.2010

Atrakcyjne s¹ wyjazdy,
i wycieczki i objazdy,
teatr, kino, kawiarenki,
zaspokoj¹ wszystkie chêtki,
Gdy zagubisz siê w tym t³umie,
ka¿dy pomóc Ci tu umie,
Ciep³y uœmiech, dobre s³owa,
kadra Arki jest gotowa,
Radoœæ ci¹gle towarzyszy nam,
za co z serca dziêkujemy Wam.

Podziękowania

Jesteśmy trzeci raz w Arce. Za każdym razem 
organizacja hotelu zdecydowanie winduje

w górę. Personel uprzejmy, sympatyczny, starający 
się zaspokoić zachcianki gości

i kuracjuszy. Dotyczy to zwłaszcza:
- Pani Agaty z recepcji

- Pani Agnieszki /tej od kąpieli borowinowej/
- pozostałych Pań i Panów

Tylko wracać do tego obiektu

Z wyrazami szacunku,

                   gen. W. Cybulski z małżonką

Kołobrzeg, 18.06.2010

P.S. Pozdrawiamy z Wrocławia!!!

„Jesteśmy po to, byś czuł się szczęśliwszy…” – to motto 
spełniacie pod każdym względem, począwszy od Dyrekcji, 

poprzez lekarzy prowadzących rehabilitację, gabinety 
zabiegowe z ich fachową obsługą, sale �tness, restaurację

z bardzo sympatyczną i miłą ekipą, a skończywszy na 
paniach dbających o czystość i estetykę wraz z całą obsługą 

gospodarczą łącznie z recepcją. Za wspaniałe chwile 
spędzone z WAMI chcieliśmy podziękować WSZYSTKIM!
Życzymy wytrwałości w tej niełatwej pracy, zadowolenia
i satysfakcji z niesienia pomocy w „reperowaniu zdrowia” 

każdego człowieka, oraz wszystkiego, wszystkiego 
dobrego!!!

Leokadia i Mieczysław
(górale spod Żywca)

PS. Miewojta się wszyśtkie cieplutko. Hej!!!

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Goście!

M
acie przed sobą pierwszy numer naszego magazynu, 
chcielibyśmy, aby i on podobnie jak wszystkie nasze 
usługi spełniał wszystkie Wasze oczekiwania. Dlatego 

też chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do współredagowania 
naszego pisma. Przysyłajcie opinie, listy, sugestie. Napiszcie czego 
Wam brakuje w naszym magazynie, o czym jeszcze chcielibyście 
przeczytać. Jeśli macie ochotę podzielić się z innymi czytelnikami 
swoją twórczością, wierszami również zapraszamy. Opublikujemy je 
w kolejnych numerach naszego magazynu. 

Redakcja

S
ie haben in Ihren Händen die erste Ausgabe unseres Magazins. 
Wir möchten, dass es ähnlich wie alle unsere Dienstleistungen 
alle Ihre Erwartungen erfüllt. Deswegen laden wir Sie herzlich 

dazu ein, diese Zeitschrift zusammen mit uns zu redigieren. Schicken 
Sie uns Ihre Meinungen, Vorschläge zu. Schreiben Sie, was Ihnen 
an unserem Magazin fehlt, worüber Sie noch lesen möchten. Wenn 
Sie Lust haben, mit anderen Lesern Ihr Schaffen, Ihre Gedichte zu 
teilen, dann laden wir Sie auch dazu ein. Wir veröffentlichen sie in 
den nächsten Ausgaben unseres Magazins. 

Das Redaktionsteam

Liebe Leser, sehr geehrte Gäste!

Witamy serdecznie

Od kilku dni jesteśmy w domu, lecz nasze myśli wciąż wracają do wSPAniałych dni 
spędzonych w luksusowych warunkach, w otoczeniu zieleni i kwiatów, blisko morza.
Z sympatią wspominamy liczne koncerty, wycieczki, spotkania z lekarzem, 
dietetyczką, zabiegi...

To były piękne dni, jakże szkoda, iż skończyły się raczej bezpowrotnie, podobne 
skierowanie to raczej nierealny sen. W tych dniach przeżywaliśmy romantyczne chwile 
z okazji 50-lecia małżeństwa i pobyt jest ukoronowaniem tych dni, uroczych oraz 
niezapomnianych.

Widok z balkonowego okna na morze oraz na zadbane i urozmaicone otoczenie 
wokół obiektów pozostanie na zawsze w naszej pamięci i w sercach. Atrakcyjne są też 
windy panoramiczne oraz obrotowa kawiarnia na 11-tym piętrze. Korzystne wrażenie 
czyni także miasto Kołobrzeg.

Dziękujemy Pani za życzliwość nam okazaną, życzymy Arce kompletów zawsze 
zadowolonych gości.

Pozdrawiamy i stokrotnie dziękujemy.

Grudziądz, 04 lipiec 2010

 Wanda i Celestyn Findling



20 21

archipelag przyjemności Archipel des Genusses

N
a najwyższym, jedenastym piętrze hotelu Arka 
Medical SPA znajduje się wyjątkowe miejsce - 
jedyna nad polskim morzem obrotowa kawiarnia 

z panoramicznym, niepowtarzalnym widokiem na Bałtyk 
i panoramę miasta - Eleven Club.

Dzięki panującemu w niej wyjątkowemu klimatowi każdy 
znajdzie tu chwilę wytchnienia, gdy kosztując specjałów 
lokalu, takich jak wspaniałe ciasta, lody oraz desery będzie 
mógł podziwiać zachodzące słońce. Doznania zmysłów 
dodatkowo potęguje aromat mielonych ziaren kawy 
z całego świata oraz zapach herbaty parzonej w tradycyjny 
sposób i serwowanej w pięknej zastawie.

Pragnąc sprawić bliskiej osobie niezapomniany prezent, 
trzeba koniecznie wybrać się do Eleven Club, bez pośpiechu 
wskazać stolik (z każdego miejsca w kawiarni co 45 minut 
można podziwiać morski horyzont) i rozpocząć wieczór… 
Reszta potoczy się już sama…

I
n dem höchsten elften Stock des Hotels Arka Medical 
SPA befindet sich ein außergewöhnlicher Ort – das 
einzige an der polnischen See rotierende Cafe mit 

einem einzigartigen Panoramablick auf die Ostsee und das 
Stadtpanorama – Eleven Club.

Dank seinem außergewöhnlichen Klima findet jeder hier 
einen Moment der Erholung, indem er die Spezialitäten des 
Lokals wie wunderbarer Kuchen, Eis und Desserts kostet 
und dabei die untergehende Sonne bewundern kann. 
Die Empfindungen werden zusätzlich von dem Aroma der 
gemahlenen Kaffeekörner aus der ganzen Welt und dem 
Duft des auf eine traditionelle Art und Weise zubereiteten 
und in einem schönen Service servierten Tees verstärkt.

Wenn man einer nächsten Person ein unvergessliches 
Geschenk schenken möchte, sollte sich man in den 
Eleven Club begeben, auf das Tischchen (von jedem Ort 
in dem Cafe kann man je 45 Minuten den Meereshorizont 
bewundern) ohne Eile hinweisen und den Abend anfangen… 
Der Rest nimmt seinen Fortgang von sich selbst…

Obrotowa
kawiarnia widokowa

Rotierendes Panoramacafe

arc

N
a najniższym poziomie apartamentowej części 
hotelu mieści się klimatyczny zakątek – VIP Club. 
To wyjątkowo zaciszne miejsce, gdzie w oparach 

aromatycznego tytoniu przy doskonałym alkoholu i świetnej 
muzyce można spotkać się i porozmawiać nie tylko 
o interesach.

Ekskluzywny zakątek
nie tylko dla VIP-ów

I
n der untersten Etage des Apartmentteils in dem Hotel 
befindet sich eine Ecke mit einem speziellen Klima - der 
VIP Club. Es ist ein unheimlich ruhiger Ort, wo man sich 

in aromatischen Tabakwolken beim vorzüglichen Alkohol 
und bei guter Musik mit anderen treffen und nicht nur über 
Geschäfte reden kann.

Eine exklusive Ecke 
nicht nur für VIP’s
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Oderwij się na chwilę od stresu ślubnych przygotowań. 
Otoczymy Twoje zmysły zapachami, dźwiękami, kolorami 
i dotykiem relaksującego SPA i porwiemy w wir szalonej 
zabawy. Zabierz ze sobą Swoje przyjaciółki, a my zrobimy 
resztę… 

Ślub to najpiękniejszy dzień w życiu każdej kobiety, 
wszystkie pragną, aby ten dzień był wyjątkowy i piękny. 
Nie możemy więc zapomnieć o tym, że Panna Młoda 
w tym szczególnym dniu również powinna promienieć 
i być piękna. Przygotowania do ślubu są stresujące, 
absorbujące i męczące, warto więc kilka dni przed samą 
ceremonią wybrać się z najbliższymi przyjaciółkami 
na weekend, aby odpocząć i spędzić niezapomniany 
jeszcze „panieński weekend” zakończony szampańskim 
„wieczorem panieńskim”.

Przygotowaliśmy dla przyszłych Panien Młodych 
i jej przyjaciółek komfortowe apartamenty, wino i owoce 
na powitanie oraz zmysłowe zabiegi Spa i wspólne 
plotkowanie w kompleksie saun zarezerwowanych 
tylko dla Was. Szampańska limuzyna obwiezie was po 
Kołobrzegu, by wreszcie dowieźć na szaloną dyskotekę 
do białego rana. A na drugi dzień oddajemy nasze Kino 
tylko dla Was – macie ochotę na łzawy romans lub mroczny 
dreszczowiec? Proszę bardzo… A jeśli macie życzenie 
aby odwiedził Was w pokoju prywatny tancerz i przyniósł 
drinki, wystarczy tylko powiedzieć.

Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben jeder Frau. 
Alle Frauen wollen, dass dieser Tag außergewöhnlich 
schön ist. Die Vorbereitungen zu der Hochzeit sind 
stressig, nehmen sehr in Anspruch und machen müde. 
Deswegen lohnt es sich, ein paar Tage vor der Zeremonie 
mit den nächsten Freundinnen ein Wochenende zu 
verbringen, um sich zu erholen und ein unvergessliches 
„Polterwochenende” zu erleben, das mit einem köstlichen 
Vergnügen am „Polterabend” endet.

Wir haben für die künftigen Bräute und ihre Freundinnen 
komfortable Apartments, Wein und Früchte zum Empfang 
vorbereitet, sowie sinnliche SPA – Behandlungen und 
gemeinsames Plaudern in einem Saunakomplex, der 
nur für Euch reserviert wird. Eine wunderbare Limousine 
fährt Euch durch das Kołobrzeg herum. Und am nächsten 
Tag stellen wir unser Kino nur Euch zur Verfügung – habt 
Ihr Lust auf einen Liebesfilm zum Weinen oder auf einen 
düsteren Thriller? Bitte schön...

Weekendy panieńskie
Wochenenden mit Polterabend

Tego lata dla wszystkich pragnących schudnąć i zmienić swój 
styl odżywiania proponujemy autorski program dr n. med. Anny 
Lewitt. Jest to naturalna metoda odchudzania oparta na połączeniu 
indywidualnie zbilansowanej diety z dopasowanym programem 
aktywności fizycznej. Program obejmuje: 
- oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania na energię 
i składniki pokarmowe na podstawie pomiarów impedancji 
bioelektrycznej (BIA), 
- całodzienny zestaw posiłków komponowany indywidualnie dla 
każdej osoby tak, aby pokrywał całodzienne zapotrzebowanie na 
energię oraz wszystkie składniki pokarmowe,
-  włączenie do programu terapeutycznego indywidualnie dobranych 
ćwiczeń – pod nadzorem i opieką trenera – rehabilitanta, 
- przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu właściwych nawyków 
żywieniowych i aktywności ruchowej,
- zwiększenie świadomości znaczenia poszczególnych składników 
pokarmowych. 
Indywidualne programy żywieniowe opracowuje 
dr n. med. Anna Lewitt - Dietetyczka - Trenerka 
Zdrowego Żywienia, doktorantka Akademii Medycznej 
w Warszawie, Wydziału Nauki o Zdrowiu w Zakładzie Podstaw 
Pielęgniarstwa. Dr Lewitt prowadzi zajęcia dydaktyczne na 
Akademii Medycznej obejmujące zagadnienia z podstaw 
dietetyki. Specjalnie dla naszych gości nawiązaliśmy 
współpracę z Panią doktor, która osobiście będzie konsultować 
i kontrolować Państwa dietę.

Diesen Sommer empfehlen wir allen, die abnehmen und ihren 
Lebensstil ändern wollen, ein Autorenprogramm von Dr. med. 
Anna Lewitt. Es ist eine natürliche Methode des Abnehmens, die 
auf der Verbindung von einer individuell bilanzierten Diät mit einem 
angepassten Programm der physischen Aktivität beruht. Das 
Programm umfasst Folgendes: 
- die Beurteilung des individuellen Bedürfnisses in Bezug auf 
Energie und Lebensmittel auf der Grundlage der Messung 
bioelektrischer Impedanz (BIA), 
- eine ganztägige Zusammenstellung von Malzeiten, die für jeden 
individuell komponiert wird und zwar so, dass sie den täglichen 
Bedarf an Energie und allen Nährstoffen deckt,
- Einführung in das Therapieprogramm individuell angepasster 
Übungen – unter Aufsicht und bei Betreuung eines Trainers, der 
Rehabilitation führt, 
- Vermittlung eines unentbehrlichen Wissens im Bereich richtiger 
Essgewohnheiten und der physischen Aktivität,
- Erhöhung des Bewusstseins in Bezug auf die Bedeutung der 
einzelnen Nahrungsmittel. 

Skuteczne odchudzanie
Erfolgreiches Abnehmen

Da wir uns bemühen, die Bedürfnisse der Gäste zu befriedigen, haben 
wir eine SPA–Galerie geschaffen – einen Ort, der die Oase der Ruhe 
und einer magischen Erholung ist. Die SPA–Galerie bietet eine reiche 
Bandbreite von Behandlungen, sowohl für den Körper, als auch für die 
Seele, mit den Behandlungen im Rahmen der ästhetischen Medizin 
beginnend und zwar mit solchen wie: Mesotherapie ohne Anwendung 
der Nadeln oder Endermologie, über Behandlungen im Rahmen der 
Schlankheitskur (Bad im weißen Kaolin) bis zu den Wasserbehandlungen. 
Ein besonderer Vorschlag in dem reichen Angebot, das an diejenigen 
gerichtet wird, die im ständigen Stress leben, ist die Salzgrotte, die sich 
in unserem Objekt befindet und ein einzigartiges Mikroklima besitzt, 
das nur in natürlichen Salzhöhlen zu finden ist.  
Diejenigen, die es schaffen, ein Wochenende angesichts des Andrangs 
von Angelegenheiten zu erübrigen, können eins unserer drei Pakete 
nutzen: „SPA für Körper und Geist”, „Wochenendpaket für Frauen”, 
„Wochenendpaket für Männer” oder „Wochenende zu zweit”.

Starając się sprostać oczekiwaniom Gości, stworzyliśmy Galerię SPA, 
miejsce będące oazą spokoju i magicznego relaksu. Galeria SPA oferuje 
szeroki wachlarz zabiegów zarówno dla ciała, jak i ducha, począwszy 
od zabiegów z działu medycyny estetycznej takich jak: mezoterapia 
bezigłowa czy endermologia, przez zabiegi wyszczuplające (kąpiel 
w białej glince) na zabiegach wodnych kończąc. Ponadto w ofercie 
znaleźć można usługi gabinetów kosmetycznych oraz solaria.
Szczególną propozycją w bogatej ofercie skierowaną do osób żyjących 
w ciągłym stresie, potrzebujących chwili wytchnienia w celu poprawy 
samopoczucia jest znajdująca się na terenie obiektu Grota Solna, 
posiadająca unikalny mikroklimat spotykany jedynie w naturalnych 
jaskiniach solnych. 
Ci, którym uda się wykraść weekend z natłoku spraw mogą skorzystać 
z jednego z naszych trzydniowych pakietów: „SPA dla Ciała i Umysłu”, 
„Pakiet weekendowy dla Pań”, „Pakiet weekendowy dla Panów” czy 
„Weekend dla dwojga”.

Weekendy w Spa
Wochenenden im SPA

Kolejną nowością jest gabinet nowoczesnej medycyny estetycznej w Arka Medical SPA. Pod opieką 
najlepszych lekarzy medycyny estetycznej mogą Państwo skorygować niedoskonałości urody, powstrzymać 
oznaki starzenia i pielęgnować skórę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych, niechirurgicznych, 
niezwykle skutecznych metod za pomocą sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie.
W naszej ofercie m. in.: lipoliza – intensywne wyszczuplanie, endermologia – modelowanie sylwetki, 
odmładzanie twarzy, szyi i dekoltu, likwidacja zmarszczek oraz wiele innych zabiegów pozwalających 
przywrócić piękno i zachować młodość.

Piękno z widokiem na morze...
Schönheit mit Meeresaussicht...

Eine weitere Neuheit ist der Behandlungsraum der modernen ästhetischen Medizin in Arka Medical 
SPA. Unter Betreuung der besten Ärzte der ästhetischen Medizin können Sie die Ungenauigkeiten Ihres 
Aussehens korrigieren, die Anzeichen des Alterungsprozesses hemmen und die Haut unter Anwendung 
der modernsten, nichtchirurgischen, unheimlich wirksamen Methoden pflegen und zwar mit Hilfe der 
Medizingeräte auf höchstem Weltniveau.
In unserem Angebot befinden sich u.A.: Lipolyse – ein intensives Schlankmachen, Endermologie – 
Modellieren der Silhouette, Verjüngen des Gesichts und des Dekolletés, Beseitigung der Falten und viele 
andere Behandlungen, die ermöglichen, die Schönheit wiederherzustellen und das junge Aussehen 
aufrechtzuerhalten.

Więcej informacji na temat tych i innych ofert i usług naszego obiektu znajdziecie Państwo na 
naszej stronie www.arka-mega.pl. Wyczerpujących odpowiedzi z przyjemnością udzielą Państwu 
również pracownicy naszego działu marketingu pod numerami telefonów +48 94 353 21 81 – 86.

Mehr Informationen über diese und andere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite 
www.arka-mega.pl. Ausführliche Antworten geben Ihnen mit Freude auch die Mitarbeiter unserer 
Marketingabteilung unter folgenden Telefonnummern: +48 94 353 21 81 - 86.


