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Top 10 najlepiej ocenianych hoteli nad samym 

morzem w Polsce wg trivago 

 

 
 
04.08.2016. Niesamowita bliskość morza, wspaniałe widoki z hotelu, wiele 

atrakcji dla przyjezdnych – te hotele mają to wszystko. Wyszukiwarka hoteli 

trivago.pl zaprasza do wędrówki po naszych polskich, niezwykłych hotelach nad 

Morzem Bałtyckim, które posiadają najlepsze oceny według trivago. 
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1. SHERATON SOPOT (Sopot) 

 

Pokój z widokiem na Zatokę Gdańską, poranna kawa na prywatnej plaży z 

Bałtykiem w tle, spacer po sopockim molo, które znajduje się kilka kroków od 

hotelu, a na koniec dnia relaks w Spa – to tylko przykładowy schemat podczas 

pobytu w niesamowitym hotelu Sheraton w Sopocie. Doskonała lokalizacja hotelu -

nad samym morzem, przy wejściu na słynne sopockie molo, tuż przy tętniącym 

życiem deptaku Monte Cassino, zapewne sprawiło, że ten hotel jest najlepiej 

oceniony na trivago.  

Szefowie kuchni troszczą się o kulinarne doznania. Do dyspozycji gości jest 

restauracja Wave serwująca dania śródziemnomorskie, Restauracja Café Polskie 

Smaki, oferująca polsko-kaszubską kuchnię opartą na wyjątkowych recepturach i 

regionalnych produktach oraz Vinoteque Sopot z zachwycającą kolekcją win i cygar 

z całego świata.  

Ocena w rankingu: 90/100  

Standard: Hotel 5-gwiazdkowy 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
http://www.trivago.pl/
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Zdjęcia: 

Hotel z zewnątrz: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sheratonzewnatrz.jpg 

Hotel (widok): 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratonwidok.jpg 

Pokój z widokiem: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratonpokoj1.jpg 

Pokój z widokiem: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratonpokoj2.jpg 

Taras w hotelu: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratontaras.jpg 

Widok na hotel z perspektywy molo: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sheratonmolo.jpg 

2. RÓŻANY GAJ (Gdynia) 

 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
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http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratonwidok.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratonpokoj1.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratonpokoj2.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sheratontaras.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sheratonmolo.jpg
http://www.trivago.pl/?iPathId=86491&bDispMoreFilter=false&iSlideOutItem=1008155&aDateRange%5Barr%5D=2016-08-14&aDateRange%5Bdep%5D=2016-08-15&aCategoryRange=0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5&iRoomType=7&sOrderBy=relevance%20desc&aPartner=&aOverallLiking=1%2C2%2C3%2C4%2C5&iGeoDistanceLimit=20000&iGeoDistanceItem=1008155&iOffset=0&iLimit=25&iIncludeAll=0&bTopDealsOnly=false&iViewType=0&aPriceRange%5Bfrom%5D=0&aPriceRange%5Bto%5D=0&aGeoCode%5Blng%5D=18.552267&aGeoCode%5Blat%5D=54.508503&bIsSeoPage=false&mgo=false&th=false&aHotelTestClassifier=&bSharedRooms=false&bIsSitemap=false&rp=&cpt=100815502&iFilterTab=0&
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W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się Bulwar Nadmorski, a także 

urokliwa, piaszczysta plaża. Różany Gaj jest otoczony bogatą roślinnością oraz 

luksusowymi, nadmorskimi willami. Z części pokoi i tarasu rozciągają się 

niepowtarzalne widoki na Zatokę Gdańską. Taras widokowy służy również 

organizowaniu wszelkiego rodzaju uroczystości. Na czwartym piętrze hotelu 

znajduje się Bar Horyzont, gdzie można rozkoszować się piękną scenerią oraz 

pysznymi przekąskami i koktajlami. Bliskość morza nadaje miejscu wyjątkowej 

atmosfery nadmosrkiego miasta.  

Ocena w rankingu: 90/100 

Standard: 3-gwiazdkowy 

Zdjęcia: 

Pokój z widokiem: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/gajwidok.JPG 

Taras: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/tarasgaj4.jpg 

Taras 2: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/tarasgaj3.jpg 

Taras 3: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/tarasgaj2.jpg 

Hotel z zewnątrz: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/hotelzewnatrz.JPG 

3. SOFITEL GRAND SOPOT (Sopot)  

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
http://www.trivago.pl/
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/gajwidok.JPG
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/tarasgaj4.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/tarasgaj3.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/tarasgaj2.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/hotelzewnatrz.JPG
http://www.trivago.pl/?cpt=16412602&r=&iRoomType=7&iGeoDistanceItem=164126&iPathId=95266&aDateRange%5Barr%5D=2016-08-21&aDateRange%5Bdep%5D=2016-08-22&iViewType=0&bIsSeoPage=false&bIsSitemap=false&
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Hotel Grand Sofitel został zbudowany w 1927 roku w stylu art-deco. Jest 

usytuwoany w samym sercu polskiej, letniej stolicy, nad Morzem Bałtyckim. Jest 

położony zaledwie kilka kroków od brzegu morza. Mieści się niedaleko sopockiego 

molo – najdłuższego molo w Europie. Grand Sofitel posiada niezwykły ogród. Swoim 

gościom oferuje prywatną plażę. 

Hotelowa restauracja Art Deco jest połączeniem kuchni polskiej i francuskiej. 

Podczas spożywania posiłków możemy cieszyć się niesamowitym widokiem na 

morze.  

Ocena w rankingu: 89/100  

Standard: 5-gwiazdkowy 

Zdjęcia: 

Hotel z zewnątrz: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelzewnatrz.jpg 

Pokój: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelpokoj2.jpg 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
http://www.trivago.pl/
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelzewnatrz.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelpokoj2.jpg
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Pokój: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sofitelpokoj.jpg 

Hol: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelhol.jpg 

Plaża przed hotelem: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sofitelprzedhotelem.jpg 

Widok z hotelu: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelwidok.jpg 

4. MERA & SPA (Sopot) 

 

Hotel Mera & Spa znajduje się zaledwie 50 metrów od morza, które można 

podziwiać z okien pokoi hotelowych. Z wielu pokoi można również zobaczyć 

pobliski park.  

Swoim gościom hotel oferuje strefę Spa & Wellnes, wraz ze specjalnym spa dla 

dzieci. W tym niezwykłym obiekcie mieszczą się aż cztery baseny z nastrojowym 

oświetleniem i naświetleniami. Jednym z nich jest odkryty basen, który znajduje 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
http://www.trivago.pl/
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Sofitelpokoj.jpg
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http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/sofitelwidok.jpg
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się na dachu. Kąpiel w takim basenie, z możliwością podziwania widoków na morze 

jest zapewne niesamowitym doznaniem. 

Sama nazwa hotelu wywodzi się od imienia morskiej bogini Mera – postaci, która 

ma odzwierciedlać wszystkie wartości, jakimi kieruje się obiekt, mianowicie 

piękno, elegancja, wyjątkowa troskliwość, zdrowie i mądrość czerpana z natury. 

Ocena w rankingu: 89/100 

Standard: Hotel 4-gwiazdkowy 

Zdjęcia: 

Mera apartamenty: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/meraapartament.jpg 

Hotel z lotu ptaka: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/meralotptaka.jpg 

Basen z widokiem na morze: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/basenseeview.jpg 

Basen: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/merabasen3.jpg 

Hotel z zewnątrz: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/merazewnatrz.jpg 

5. WELLNESS PROVITA (Kołobrzeg)  

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
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Hotel Wellness ProVita znajduje się przy parku nadmorskim, 70 metrów od Morza 

Bałtyckiego, wokół ogrodów liczących powierzchnię 7000 m2. Goście hotelowi mogą 

również wypoczywać we wspomnianych ogrodach, delektując się kontaktem z 

naturą. 

Po relaksacyjnym dniu spędzonym na plaży lub w strefie komfortu w hotelu 

możemy usiąść do kolacji, kosztując dania kuchni polskiej i międzynarodowej. 

Hotelowa kuchnia została nagrodzona przez Gault&Milleau Polska. Strefa relaksu w 

hotelu obejmuje aqua park, basen, jacuzzi, saunę, czy solarium. Nieduża odległość 

z hotelu do molo zachęca do wieczornych, romantycznych spacerów nad morzem. 

Ponadto, hotelowy zespół specjalistów doradza, jak dbać o organizm i promuje 

zdrowy tryb życia.   

Ocena w rankingu: 88/100 

Standard: 3-gwiazdkowy 

Zdjęcia: 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
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Hotel z loku ptaka: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/WellnessLotptaka.jpg 

Ogród: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/wellnesOgrod.JPG 

Pokój: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/pokojWellness.jpg 

6. HOTEL JASTARNIA (Jastarnia)  

 

Hotel jest nowoczesnym obiektem, położonym w samym centrum Jastarni, na 

Półwyspie Helskim. Leży w sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej i plaż Morza Bałtyckiego. 

W obiekcie istnieje możliwość skorzystania z zajęć fitness, udziału w warsztatach 

kitesurfingu i windsurfingu, jak również możliwość wypożyczenia sprzętu do Nordic-

Walking, zarezerwowania rowerów, czy rejsów krajoznawczych po Zatoce 

Gdańskiej. Ponadto w hotelu znajdziemy centrum spa z sauną na podczerwień, 

sauną suchą, wanną z hydromasażem i łaźnią parową.  

Ocena w rankingu: 86/100 

Standard: 3-gwiazdkowy 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
http://www.trivago.pl/
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/WellnessLotptaka.jpg
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/wellnesOgrod.JPG
http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/pokojWellness.jpg
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Katarzyna Obrochta . Public Relations . katarzyna.obrochta@trivago.com  
Tel.: +48 22 307 36 25 . www.trivago.pl  

  
 

 

Zdjęcia: 

Widok z hotelu na Zatokę Gdańską: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/jastarniawidokzatoka.jpg 

Pokój: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/jastarniapokoj.jpg 

Plaża w Jastarnii: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/jastarniaplaza.jpg 

Widok z hotelu: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Jastarniawidokzhotelu.jpg 

Hotel z zewnątrz: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/jastarniazewnatrz.jpg 

7. HOTEL LAMBERT MEDICAL SPA (Ustronie morskie)  

 

Hotel Lambert Medical Spa jest położony tuż przy plaży w Ustroniu Morskim, w 

otoczeniu lasu sosnowego, 12 km od Kołobrzegu. Z niesamowitego tarasu 

rozpościera się panormiczny widok na morze i otaczającą hotel naturę. Goście 
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mogą zrelaksować się korzystając z zaplecza spa, z różnego rodzaju saun, z 

tepidarium. Z restauracji hotelowej możemy podziwiać przepiękny widok na Morze 

Bałtyckie. 

Ocena w rankingu: 84/100 

Standard: 4-gwiazdkowy 

Zdjęcia: 

Hotel z zewnątrz (widok na morze): 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Lambertzewnatrz.jpg 

Pokój z widokiem na morze: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Lambertpokoj.jpg 

8. HOTEL AURORA SPA & WELLNESS (Międzyzdroje)  

 

Hotel Aurora znajduje się w odległości zaledwie 100 metrów od plaży w 

Miedzyzdrojach. Perfekcyjnej lokalizacji sprzyja również bliskość molo, które może 

okazać się doskonalym miejscem na wieczorne, wspólne spacery. Z wielu pokoi 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
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Katarzyna Obrochta . Public Relations . katarzyna.obrochta@trivago.com  
Tel.: +48 22 307 36 25 . www.trivago.pl  

  
 

 

hotelowych możemy podziwiać zapierający dech w pieriach widok na Morze 

Bałtyckie. Co ciekawe, hotel posiada najdłuższy, bo 20-metrowy basen w 

Międzyzdrojach. Ponadto, goście hotelowi mogą zrelaksować się w saunie fińskiej, 

parowej, w jacuzzi, lub też skorzystać z siłowni lub gabinetu masażu.   

Ocena w rankingu: 82/100 

Standard: 5-gwiazdkowy 

Zdjęcia: 

Widok z hotelu: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Aurorazewnatrz.jpg 

Widok z hotelu: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Aurorawidokzhotelu.jpg 

Widok z pokoju hotelowego: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Aurorapokoj.jpg 

9. ASTOR (Władysławowo) 

 

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
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Hotel Astor jest położony w jednym z najpopularniejszych kurortów nadmorskich – 

Jastrzębiej Górze. Mieści się zaledwie 100 m od brzegu Bałtyku. Hotel oferuje 118 

przestronnych pokoi oraz apartamentów z balkonami, z których rozciąga się piękny 

widok na otaczające hotel lasy (łącznie 350 miejsc noclegowych). Na gości czekają: 

odnowa biologiczna, strefa fitness (basen, sauna, siłownia), korty tenisowe, 

bowling, bilard, rowery. Dzieci natomiast mogą korzystać z Kids Zone (ponad 180 

m2 atrakcji), placu zabaw, strefy małego smakosza, menu dla dzieci oraz licznych 

udogodnień. 

Ocena w rankingu: 81/100 

Standard: 3-gwiazdkowy 

Hotel z lotu ptaka: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Astorlotptaka.JPG 

Hotel i morze: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Astormorze.JPG 

Pokój: http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Astorpokoj.jpg 

10. HAVET RESORT & SPA (Dźwirzyno)  

mailto:katarzyna.obrochta@trivago.com
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Hotel HAVET Resort & Spa znajduję się w pobliżu jednej z piękniejszych plaż w 

Polsce, nad Morzem Bałtyckim, w miejscowości Dźwirzyno.  

Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej i 

międzynarodowej. Ponadto w hotelu znajduje się również bar na plaży i klub 

nocny. Obiekt oferuje luksusowy kompleks wodno-termalny, w którego skład 

wchodzą baseny, system masaży podwodnych i masujących gejzerów, gorąca strefa 

Jacuzzi, kompleks saun i łaźni parowych, czy grota solna. Hotel oferuje gościom 

133 eksluzywne apartamenty.  

Ocena w rankingu: 80/100 

Standard: 5-gwiazdkowy 

Zdjęcia:  

Widok na morze z pokoju: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/havetpokoj.jpg 
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Widok z tarasu: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/Havetwidoktaras.jpg 

Hotel z lotu ptaka: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/havetzlotu1.jpg 

Hotel z lotu ptaka: 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/images/havezlotu2.jpg 

Zdjęcia: 

Kolaż zdjęć: http://ie1.trivago.com/contentimages/hoteleplazakolaz.jpg 

Wszystkie zdjęcia zostały wykorzystane w informacji prasowej za zgodą hotelarzy i 
mogą być dustrybuowane przez media. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o 
kontakt na katarzyna.obrochta@trivago.com.  

 

O trivago Rating Index®: 

tRI to indeks ocen hotelowych. tRI łączy oceny z różnych źródeł internetowych za 
pomocą dopasowanego algortymu, tworząc niezawodny i niezależny wskaźnik 
jakości: 

 Niezależnie od tego, czy hotel ma 20 czy 2000 ocen, nasze algorytmy 

niezawodnie porównują je wszystkie. 

 

 Przykład opinii Sheratonu w Sopocie na trivago.pl: 
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O trivago 

trivago to największa na świecie wyszukiwarka hoteli, z której co miesiąc korzysta 

ponad 120 milionów użytkowników na całym świecie. trivago pozwala porównywać 

oferty z ponad miliona hoteli, z więcej niż 250 stron rezerwacyjnych w ponad 190 

krajach. Nasz zespół 950 kreatywnych i skoncentrowanych umysłów, budzi się 

każdego ranka i pracuje, aby tworzyć prostą w obsłudze, przejrzystą i bezstronną 

wyszukiwarkę hoteli – tak, byś mógł wybrać dla siebie najlepszy hotel, w najlepszej 

cenie. trivago zostało założone w 2005 roku i obecnie operuje na 55 platformach, w 

33 językach. 

 

Powyższy komunikat prasowy jest chroniony prawem autorskim. Do 

publikacji pod warunkiem powołania się na źródło pierwotne www.trivago.pl. 

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci stałego otrzymywania naszych komunikatów 

prasowych, prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.obrochta@trivago.com 
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