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TURYSTYCZNA OFERTA PREMIUM  
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

Krystyna Hartneberger–Pater  
Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Jesienny relaks w województwie pomorskim może przybierać różne 
formy. Aktywny wypoczynek w regionie nie oznacza już tylko spacerów po 
plaży, zwiedzania zabytków czy jazdy na rowerach. Bogata i wciąż 
rozwijająca się oferta usług z sektora Premium pozwala na różnorodne 
aktywności zaspokajające wymagania najbardziej wymagających 
turystów. Na szczególną uwagę zasługuje unikalna w skali polski 
infrastruktura golfowa. Chlubą regionu jest Sierra Golf Club – położony 
około 40 kilometrów od Trójmiasta kompleks odpowiada wszystkim 
światowym standardom. Również wielbiciele jazdy konnej czy tenisa 
ziemnego docenią bogatą ofertę, którą w tym zakresie oferuje 
województwo pomorskie.  
Tym, którzy preferują spokojniejsze formy wypoczynku, Pomorskie 
oferuje możliwość zrelaksowania się w licznych obiektach Medical & Spa 
zlokalizowanych w regionie. Pomorskie ośrodki SPA znajdują się w ścisłej 
czołówce tego typu obiektów w Polsce. Kilkudniowy pobyt w takim 
miesjcu nie tylko pozwoli oderwać się od codzienności, ale również 
korzystnie wpłynie na ciało i umysł, co jest szczególnie ważne zimą, kiedy 
dni stają się coraz krótsze, a dostęp do światła słonecznego ograniczony. 
Pomorskie SPA oferują usługi na najwyższym poziomie, w tym unikalne 
zabiegi z wykorzystaniem bogactw Bałtyku.  

„Turystyczna oferta województwa pomorskiego 
jest coraz bardziej zdywersyfikowana. Od kilku lat 
w województwie dynamicznie rozwija się sektor 
usług premium, które w regionie dostępne są przez 
cały rok. Zatem jesień to idealny czas, aby 
rozkoszować się intymną atmosferą nadmorskich 
kurortów, tym bardziej, że luksus lubi spokój  
i ciszę.” 
 

www.pomorskie-prestige.eu 

Tomasz Iwan, Pasjonat golfa  
Nie trzeba lecieć do Kalifornii, żeby mieć wymarzone 18 dołków. W Pomorskim też można spróbować 
swoich sił w byciu poniżej par. Na naprawdę wysokim poziomie.  A grać w golfa zdecydowanie warto, 
to sport otwarty, nastawiony na przyjemne spędzenie czasu, a do tego może go uprawiać każdy. Nauka 
w klubie golfowym to najczęściej pewna inwestycja – przykłada się tu bardzo dużą wagę do poziomu 
nauczania, jak i do przestrzegania wszystkich zasad odnośnie etykiety oraz zasad gry. Nauka obejmuje 
również pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu golfowego, dopasowanego do predyspozycji 
fizycznych gracza. Nauczyciele przygotowywani są zgodnie ze standardami Professional Golf 
Association. To może wystarczyć za rekomendację i zachęcić do ukierunkowania się na bardziej 
profesjonalną ścieżkę. Zwłaszcza, że do zdobycia Zielonej Karty Polskiego Związku Golfowego nie 
potrzeba tak wiele: 10 godzin nauki gry w golfa i dwugodzinny egzamin teoretyczny. Karta uprawnia 
nas do gry na polach golfowych w całym kraju, jak również do udziału w turniejach dla początkujących. 
Warte podkreślenia jest również, że w przyszłym roku golf powróci do programu igrzysk olimpijskich.  
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GOLF 
Golf to piękna, rodzinna dyscyplina sportu, a uprawiać mogą ją całe pokolenia -  
przekonują miłośnicy tego wiekowego, brytyjskiego sportu. Chociaż Polska dopiero 
buduje swoją golfową tradycję, Pomorskie coraz bardziej wyróżnia się na 
europejskiej mapie pól golfowych.  

WYBRANE OBIEKTY: GOLF 

SIERRA GOLF CLUB 
18-dołkowe pole klasy turniejowej to oaza spokoju, w której nie 
mniejszą rolę niż sport odgrywa przyroda. Znajdziemy tu ponad 11 
tysięcy wyselekcjonowanych gatunków drzew, krzewów i kwiatów. 
Trawa na terenie całego obiektu koszona jest na sześciu różnych 
długościach. Dzięki nowoczesnemu systemowi nawadniania, 
nawierzchnia zachwyca intensywną zielenią przez okrągły rok. Obiekt 
zajmuje powierzchnię 80 ha i dzięki zróżnicowaniu terenu oraz 
krajobrazu, doceniany jest przez wytrawnych golfistów z całego 
świata. 

www.sierragolf.pl 

TOKARY GOLF CLUB  
9-dołkowe pole, które już niedługo przekształci się w obiekt klasy 
mistrzowskiej, położone jest na pagórkowatym, otoczonym lasami 
terenie charakterystycznym dla krajobrazu Szwajcarii Kaszubskiej, 
zaledwie 9 km od lotniska Gdańsk – Rębiechowo. Górzysty i otwarty 
charakter pola wzmagają różnice wysokości, które dochodzą tu do 
40m. Prawie z każdego dołka widać pozostałe fairwaye i kilka 
greenów. Obiekt jest idealny dla lubiących wyzwania, pole wymaga od 
gracza wszechstronnych umiejętności, dołki są mocno zróżnicowane, 
jednak skonstruowane tak, aby nagradzały precyzję.  

www.tokarygolf.pl 

. 

www.pomorskie-prestige.eu 

SAND VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB  
Na ponad 104 hektarach terenu położonego 80 km od Gdańska 
znajduje się Sand Valley Golf & Country Club, miejsce rozgrywek 
Polish Open w latach 2013 i 2014. W ofercie znajdują się 18-dołkowa 
trasa mistrzowska (par72), 6-dołkowa trasa par 3 i zadaszony, 20-
stanowiskowy teren treningowy wraz z przestrzennym treningowym 
putting green. Układ Inland Links, zaprojektowany przez duet 
Tilander-Ristola, oferuje zarówno szerokie połacie bez przeszkód jak  
i wymagające tereny zielone, które stanowią podstawę ekscytującej 
partyjki golfa.  

www.sandvalley.pl 
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GOLF WYBRANE OBIEKTY: SPA 

MERA HOTEL SPA 

www.meraspahotel.pl 

. 
W Mera Hotel SPA każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ 
proponowane są zabiegi dla kobiet (również tych w ciąży), mężczyzn, 
nastolatków oraz dzieci. Goście mogą wybrać między sauną suchą, 
fińską czy łaźnią parową. Ponadto na terenie obiektu znajduje się kilka 
basenów do dyspozycji, w tym basen na dachu. W Mera Hotel SPA 
odkryć różne zabiegi na ciało i twarz, na przykład solony peeling, 
masaże, kąpiele morskie i mleczne. Do zabiegów używa się 
bursztynowych kosmetyków „Mera Amber kosmetyki”.  

WIENIAWA HOTEL & SPA 

www.hotelwieniawa.pl 

SPA nad morzem w Hotelu SPA Wieniawa to miejsce, które powstało  
z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy w zgiełku dnia 
codziennego pragną odnaleźć relaks i równowagę. SPA nad morzem  
w Hotelu SPA Wieniawa to najnowsze zabiegi współczesnej 
kosmetologii oparte na ekskluzywnych kosmetykach renomowanych 
światowych marek. Każdy, nawet najbardziej zmęczony, znajdzie tu 
drogę do relaksu, harmonii, odzyskania sił i urody. 

HOTEL BRYZA 

www.bryza.pl 

Hotel Bryza znajduje się w Juracie, na Półwyspie Helskim. Obiekt 
posiada nowoczesne SPA z unikalną ofertą obfitującą w zabiegi 
relaksujące, upiększające i odmładzające zarówno na twarz, jak i ciało 
oraz bogatą gamę masaży, a także specjalne menu SPA dla dzieci  
i młodzieży. Do dyspozycji gości jest także salon fryzjerski, siłownia ze 
sprzętami cardio oraz kompleks basenów z łóżkami i baldachimami 
zamiast leżaków.  

www.pomorskie-prestige.eu 

MED SPA  

www.hotelgdansk.com.pl 

Med SPA w Hotelu Gdańsk to jedno z najbardziej nowoczesnych 
medycznych SPA w Polsce. Znajdują się tu gabinety kosmetyczne,  
w tym gabinet dla dwojga, jak również gabinet stylizacji fryzur oraz 
gabinet manicure i pedicure. Goście mogą skorzystać tu m.in.  
z groty solno-lodowej oraz sauny fińskiej z koloroterapią  
i parowej z efektem gwieździstego nieba. 
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DODATKOWE INFORMACJE 

STRONY WWW 

www.pomorskie-prestige.eu 

www.pomorskie.travel 

OSOBY KONTAKTOWE 

www.pomorskie-prestige.eu 

Katarzyna Jabłońska  
kjablonska@citybell.pl 

 601 349 873      

Tomasz Gierwat  
tgierwat@citybell.pl 

601 349 886 

Dyrektor Zarządzający 
Krystyna Hartenberger-Pater 

k.pater@prot.gda.pl  
58 732 70 45 

 

Pomorska Regionalna  
Organizacja Turystyczna Citybell Consulting 

Koordynator projektu 
Izabela Koch 

i.koch@prot.gda.pl 
501 545 366  

 


