
Uroczystości rodzinne 
przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, chrzciny, 
spotkania i biesiady rodzine 



W Hotelu Nadmorskim rozumiemy, że każda chwila powinna być wyjątkowa,  

a niespodzianki tylko te miłe i oczekiwane.  

 

Twoje wydarzenie jest naszym wydarzeniem, dlatego dbamy o każdy detal i drobiazg. 

 

Już od ponad 10 lat pracujemy na Państwa zaufanie  

i wpieramy podczas  organizacji szczególnych uroczystości. 

 

Wydarzenia to nasza specjalność.  

Są w życiu chwile szczególne. 

Nadajemy im niezapomnianą oprawę 
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Poczuj nadmorską bryzę 
Hotel Nadmorski w Gdyni to komfortowy, kameralny obiekt usytuowany nad 
samym morzem, tuż obok plaży i Bulwaru Nadmorskiego. 

 

Hotel znany jest z doskonałych relacji z Klientami oraz wysokiej jakości usług 
związanych z organizacją różnego rodzaju wydarzeń. 

 

Niepowtarzalna lokalizacja i atrybuty rekreacyjne Hotelu tworzą niezwykły 
klimat spotkań w gronie najbliższych. 

 

Bezpośrednie otoczenie Hotelu oferuje dostęp do piaszczystej plaży i morza, 
malowniczych klifów polskiego wybrzeża, mariny jachtowej oraz zielonych 
terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Komfortowy, 
kameralny obiekt  
usytuowany nad  
samym morzem. 

6 Hotel 
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Nadmorski otoczką wydarzeń 
Hotel Nadmorski jest miejscem przemyślanym i zaprojektowanym tak,  
by spełnić wszystkie oczekiwania osób chcących zorganizować różnego rodzaju 
wydarzenia o różnej skali zapewniając niepowtarzalny klimat i jakość na 
najwyższym poziomie. 

 

Przestronne sale bankietowe i restauracyjne umożliwiają nam organizację 
wydarzenia nawet na 450 osób. Jednocześnie, możliwość podziału sal na mniejsze 
sprawia, że możemy dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy. 

 

Wyjątkowa infrastruktura obiektu oraz jego unikalna lokalizacja pozwalają  
na wykorzystanie przy organizacji zarówno wnętrz hotelu jak i pleneru  
i sprawiają, że jest on miejscem wyjątkowym, odpowiadającym na potrzeby 
najbardziej wymagających osób. 

 

Prywatny charakter Hotelu umożliwia brak ograniczeń proceduralnych typowych 
dla hoteli sieciowych – gwarantując bezkonkurencyjną elastyczność, decyzyjność i 
szybkość reagowania , sprawność operacyjną oraz możliwość dopasowania 
rozwiązania do każdej sytuacji i indywidualnej potrzeby Klienta. 

Od wydarzeń małych  
do dużych wystawnych 
przyjęć 

Możliwość wykorzystania 
wnętrza hotelu jak i pleneru 

Brak ograniczeń proceduralnych 
typowych dla hoteli sieciowych  

Hotel 
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Doświadczenie w organizacji 
Kadrę Hotelu Nadmorskiego tworzy zespół specjalistów , który już od ponad 10 lat wspiera 
organizację bankietów i spotkań towarzyskich. Wśród nich były zarówno małe, kameralne 
lunche, kolacje jak i duże bale, wystawne przyjęcia, czy biesiady połączone z oprawą muzyczną, 
występami, programami artystycznymi.  

 

Nad  każdym wydarzeniem czuwa wykwalifikowany koordynator. Natomiast o podniebienia 

zadbają wysokiej klasy szefowie kuchni. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom 

profesjonalny nadzór i doradztwo, a także wysoki etos pracy i solidną realizację obietnic i 

uzgodnień. 

 

To bogate doświadczenie jest dowodem i jednocześnie gwarancją niezawodnej, sprawnej 
organizacji i pełnego sukcesu  powierzanych nam wydarzeń. 

 

Zapraszamy do świętowania w naszych restauracjach urodzin, imienin, jubileuszów i innych 
ważnych wydarzeń. Proponujemy pomoc w zaplanowaniu różnej wielkości przyjęć oraz 
uroczystych obiadów czy kolacji. Specjalizujemy się także w organizacji przyjęć komunijnych, 
wesel oraz chrzcin.  

 

Hotel 

Pełen profesjonalizm i 
nienaganna obsługa 

Wykwalifikowany koordynator 

Bogate doświadczenie w organizacji 



Imprezy  
okolicznościowe 
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Uroczystości to nasza specjalność 

Hotel Nadmorski jest doskonałym miejscem do zorganizowania uroczystości 

z każdej okazji. Jeżeli zamierzacie Państwo zaprosić małe lub większe grono 

najbliższych by wspólnie uczcić specjalną datę lub wydarzenie zapewniamy, 

że zaproponujemy i zorganizujemy dla Państwa imprezę odpowiednią do 

wielkości, rangi i posiadanego budżetu. 

 

Potrafimy działać kreatywnie i dopasować rozwiązania do każdej sytuacji  

i indywidualnej potrzeby organizatora. 

 

Organizując uroczystość w naszym hotelu możecie Państwo skorzystać ze 

specjalnej oferty cenowej na wynajem pokoi dla Państwa gości. W ceny pokoi 

wliczone jest śniadanie oraz korzystanie z sauny i siłowni. 

Kreatywne i elastyczne podejście 

Specjalne oferty cenowe 

Imprezy okolicznościowe 

Idealne miejsce na duże i małe 
uroczystości 
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Duże przestrzenie oferowane przez Hotel Nadmorski pozwalają na 
indywidualną aranżację sal. Przestrzeń może zostać 
zagospodarowana z wykorzystaniem mobilnego parkietu, sceny  
czy podestów.  

 

Na ścianach istnieje możliwość umieszczenia wydruków 
wielkoformatowych. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania 
bardzo dużych monitorów LED, telebimów czy banerów 
multimedialnych.  

 

W przygotowaniu imprezy pomogą Państwu Koordynatorzy, którzy 
na Państwa życzenie doradzą w wyborze dań i napoi, ustawieniu sal, 
dekoracji czy ewentualnego wyboru programu artystycznego. 

 

 
 

 

 
 

Możliwości aranżacyjne 

Aranżacja wnętrz do potrzeb 

Zaplecze multimedialne 

Opieka koordynatora 

Imprezy okolicznościowe 
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Pomieszczenie tłumaczy  
z lustrem weneckim 

Punkt 
biurowy 

12 

* Szczegóły dotyczące możliwości aranżacyjnych 
znajdują się na końcu prezentacji.  

Prezentacja możliwości aranżacyjnych 
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Gastronomia 
Jednym z głównych atutów Hotelu Nadmorskiego jest wykwintna  
i zróżnicowana kuchnia. Menu obejmuje najbardziej charakterystyczne, 
najciekawsze dania z całego świata, a także szereg wyrobów własnych, 
sezonowych oraz lokalnych potraw regionalnych charakterystycznych  
dla regionu Kaszub i nadmorskiej lokalizacji Hotelu.  

 

Za przygotowanie dań odpowiadają wysokiej klasy szefowie kuchni, wielokrotnie 
nagradzani na konkursach kulinarnych, m.in.:  

 

 

 

 

 

Nasi Mistrzowie sprostają najbardziej wyrafinowanym wymaganiom naszych Gości i 
podejmą się realizacji najbardziej fantazyjnych i wyszukanych pomysłów 
kulinarnych. 

 

Do dyspozycji naszych gości oddajemy 4 sale restauracyjne oraz salę bankietową.  

Wykwintna i zróżnicowana  
kuchnia 

Wysokiej klasy szefowie kuchni 

  "Złota Patelnia 2004” – I miejsce MGiP,  
  „Zielona Czapka Bounduelle 2004”  

i  „2005” – I miejsce,  
 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny 

"Spotkanie ze Ślimakami" – I miejsce,  

 VII Festiwal Ryb, Wędki i Muzyki 
"Sielawa Blues 2005"   

 Mistrzostwa Polski w Gotowaniu Zupy 
Rybnej – I Miejsce. 

Umiejętności potwierdzone 
nagrodami 

Imprezy okolicznościowe 
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Restauracja „Morskie Oko” 

Przestronne i bardzo jasne pomieszczenie, 
parkiet, miejsce dla sceny i sprzętu zespołu 
muzycznego, DJ’a lub zespołu artystycznego.  

Niezaprzeczalnym atutem jest przeszklona 
ściana restauracji oraz taras do dyspozycji 
gości. 

 

W przypadku potrzeb istnieje możliwość 
podziału na dwie mniejsze, bardziej 
kameralne sale.  

 

Doskonałe miejsce na organizację spotkań 
biznesowych lub przyjęć okolicznościowych. 

 

 
 

 

 
 

Imprezy okolicznościowe 

może komfortowo przyjąć do 120 osób 
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To raj dla smakoszy dań z całego świata, 
owoców morza oraz dobrego wina. Oferujemy 
także dania oparte na szczególnej dbałości o 
zdrowy sposób odżywiania [Menu dla Serca]. 
W okresie letnim na tarasie Restauracji Strefa 
serwujemy także dania kuchni biesiadnej. 

Restauracja „Strefa – Kuchnie Świata” 

Imprezy okolicznościowe 

do kameralnego przyjęcia ok. 20 osób 
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Klub Muzyczny Wenecja – wyjątkowe miejsce, 
do złudzenia przypominające XIX wiecznej 
Sali weneckiej.  

Niezwykły klimat panujący w Sali sprawia,  
że nadaje się ona do organizacji zarówno 
kameralnych, eleganckich kolacji, imprez  
z tańcami, bankietów, jak również imprez 
tematycznych. W Sali znajduje się scena, 
oświetlenie sceniczne oraz bar,  

co sprawia, że sala zawsze jest przygotowana 
na kolejne wydarzenie.  

Możliwość zainstalowania monitorów LED. 

Imprezy okolicznościowe 

Sala Wenecja 
przygotowana na przyjęcie do 70 gości 
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Dzięki praktycznym, ruchomym ściankom, 
możemy połączyć sale bankietowe w jedną 
dużą powierzchnię, lub kilka mniejszych. Tak 
duża przestrzeń sprawia, że nasze możliwości 
są niemal nieograniczone – np. istnieje 
możliwość wprowadzenia do środka 
przedmiotów o dużych gabarytach tj. 
samochód.  

Imprezy okolicznościowe 

w zależności od ustawienia stołów może zasiąść do 240 osób 

Sala bankietowa 
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Dopasowani do potrzeb 

 Jedynym celem naszego funkcjonowania jest 
sprawna organizacja i zagwarantowanie sukcesu  
i niezapomnianych doświadczeń uczestnikom 
Państwa spotkań. 

 Mamy w tym zakresie pełną decyzyjność, 
bezkonkurencyjną elastyczność, szybkość 
reagowania, sprawność operacyjną. 

 Potrafimy działać kreatywnie i dopasować 
rozwiązania do każdej sytuacji i indywidualnej 
potrzeby organizatora. 

 

 

 

 

Hotel Nadmorski jest niesieciowym obiektem 
prywatnym. Brak zależności od globalnych sieci 
oznacza, że nie ograniczają nas zewnętrzne 
„centralne” procedury, wytyczne czy zalecenia, 
które mogą stać w sprzeczności z Państwa 
potrzebami. 

Wiemy jak ważna i wyjątkowa jest każda z organizowanych 
przez Państwa uroczystości dlatego oferujemy Państwu: 

 pełne wsparcie kompetencyjne 
dla Przedstawicieli Organizatora 

 starannie urozmaicone i dobrane menu do 
indywidualnych potrzeb 

 wcześniejszą degustację uzgodnionych dań i 
potraw  

 doświadczenie w zarządzaniu sytuacjami 
kryzysowymi i procedurami szybkiego 
reagowania 

Imprezy okolicznościowe 



Dodatkowe atuty 
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Hotel daje możliwość organizacji nie tylko dużych wydarzeń, ale również 
mniejszych, kameralnych spotkań biznesowych.  
 
Dysponujemy pomieszczeniami, które zapewnią kameralną atmosferę podczas 
podpisywania umów czy negocjacji biznesowych. Podczas takich wydarzeń 
możemy zapewnić napoje i posiłki.  
  
Różnorodna propozycja kulinarna Hotelu spotka się z uznaniem zarówno 
szukających miejsca na lunch czy kolację  biznesową, jak i koneserów, którzy 
zwykli celebrować wyszukane dania (propozycja menu degustacyjnego). 

Profesjonalizm i pomoc także w małych 
spotkaniach 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednio dobrane menu. 
Dlatego też proponujemy naszym Gościom wybór menu oraz 
degustację potraw serwowanych podczas wydarzenia,  
tak by mieli pewność, że wybrane potrawy zaspokoją gusta gości. 

Biznes lunche i cocktaile 

Kameralna atmosfera 

Menu degustacyjne 

Dodatkowe atuty 
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Prowadzenie imprez tematycznych, występy artystyczne, zespoły 
muzyczne, DJ, przygotowanie i wsparcie techniczne, nagłośnienie  
i oświetlenie – przy wszystkich szczegółach zapewnimy stałą pomoc 
Doradcy, zarówno przy organizacji każdego szczegółu wydarzenia, 
jak i przez cały czas trwania imprezy. 

  

Mogą Państwo polegać na naszym doświadczeniu, kreatywności oraz 
dbałości o każdy szczegół.  

 

 

 

Pełne wsparcie i doradztwo 

 Preferencyjne ceny na zakwaterowanie 
 Możliwość wydłużenia doby hotelowej 
 Możliwość rezerwacji transportu – 

autokary, busy, taxi 
 Pomoc i organizacja wydarzeń w hotelu 

i poza 
 Możliwość organizacji imprez w 

plenerze [namiot na plaży, motorówki, 
park linowy itp.] 

 Rozłożenie materiałów, prezenty, 
gadżety itp. w pokojach zajmowanych 
przez Gości imprezy  

 Bezpłatny parking 
 Możliwość rezerwacji na wyłączność 

 
 
 

 

Jesteśmy w  ciągłym 
kontakcie aby zadbać  
o każdy szczegół 
Twojego wydarzenia 
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Dekoracje 

Hotel dysponuje własnymi wydrukami wielkoformatowymi w różnej 
tematyce („James Bond”, „Stolice Europy”, „Londyn”, „Nowy York”, 
„Hollywood”). Z przyjemnością je udostępnimy, dzięki czemu Państwa 
wydarzenie zyska niesamowity klimat.  

 

Na specjalne życzenie klientów możemy przygotować salę w całkowicie 
indywidualnej scenerii. 

 

W podtrzymaniu klimatu pomogą krzesła, które możemy pokryć różnego 
rodzaju  pokrowcami oraz szarfami. Uzupełnią one pięknie ozdobiony stół.  

 

Współpracujemy z profesjonalnymi dekoratorami wnętrz oraz zawodowymi 
florystami. Dzięki temu dekoracje sal bankietowych stworzą niezapomniane 
wrażenie.  

Wystroje sal w stylach: 
„James Bond” 
„Stolice Europy” 
„Londyn” 
„Nowy York” 
„Hollywood” 

Dodatkowe atuty 
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Profesjonalna oprawa dźwiękowa 

Pragniemy, aby Państwa wydarzenie w każdym detalu spełniało zamierzone 
oczekiwania, pozostawiając po sobie niezapomniane wrażenia. Dlatego też, 
przygotowując przyjęcie/spotkanie, bierzemy pod uwagę wszystkie sugestie 
i prośby naszych Klientów.  

 

W ofercie przedstawiamy propozycję oprawy muzycznej sprawdzonych 
zespołów oraz DJ-ów. Ponadto posiadamy kontakty do sprawdzonych 
wokalistów i fotografów.  

Analizujemy wszystkie 
sugestie i prośby Klientów 
 

Dodatkowe atuty 
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Kompleksowa obsługa 

Hotel Nadmorski świadczy kompleksowe usługi konferencyjne. 
Dysponujemy 5 salami, które można łączyć. Nieodzownym elementem 
wydarzeń jest część gastronomiczna. Już od początku spotkania 
proponujemy przerwę kawową, którą możecie Państwo wybrać z naszych 
propozycji lub skomponować indywidualnie. Przerwa kawowa to doskonały 
czas na nieformalne rozmowy, nie tylko na tematy biznesowe.  

  

Podczas przerwy w spotkaniu proponujemy  lunch dla Państwa Gości  
w oddzielnej, dedykowane Sali restauracyjnej. Posiłek ten możemy podać 
w postaci serwowanej i bufetowej. Wszystko zależy od konwencji  
i preferencji.  

 

Wszystkie propozycje gastronomiczne zostały przygotowane przez Szefa 
Kuchni i Kierownika Gastronomii, którzy również czuwają nad właściwym 
przebiegiem spotkań.   

 

5 sal do łączenia w różnych 
konfiguracjach 

Dedykowane sale na posiłki 

Dania przygotowane pod 
okiem Szefa Kuchni 

Dodatkowe atuty 
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Pokoje dla Gości 

Podczas organizacji wydarzenia ważne jest zadbanie 
o nocleg dla naszych Gości, którzy chcieliby 
odpocząć przed lub po podróży. 

  

Szukamy miejsca, które umożliwi swobodny  
i efektywny wypoczynek po jubileuszu lub spotkaniu 
firmowym. 

 82 pokoje dwuosobowe - do pojedynczego  
lub podwójnego wykorzystania 

 

 4 pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

 

 2 Apartamenty Komandorskie [salon dzienny, sypialnia, 
łazienka z wanną i prysznicem, dodatkowa toaleta dla 
odwiedzających] 

 

 Apartament Kapitański [j.w.] 

 

 Apartament Admiralski [dwupoziomowy,  
salon dzienny, salon klubowy, sypialnia, taras 
widokowy, łazienka z prysznicem i jacuzzi, dodatkowa 
toaleta dla odwiedzających] 

 

 

 

Dodatkowe atuty 



Catering  
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Obsługa gastronomiczna zupełnie niezależnych spotkań, imprez, 
organizowanych prywatnie przez Klienta. 

 

Na plaży, na statku, na jachcie, na tarasie widokowym Sea Towers, na 
leśnej polanie, w teatrze, w muzeum, w domu lub przydomowym ogrodzie, 
w specjalnym namiocie lub pod gwieździstym niebem - w tych wszystkich 
miejscach organizowaliśmy catering dla naszych Gości. Przygotowane i 
dostarczone przez nas kulinaria dopełniały charakter i rangę wydarzenia. 

  

Proponujemy oryginalne, urozmaicone menu, mogące zaspokoić każdy 
apetyt. Lista dań może zostać dobrana indywidualnie, w zależności od 
życzeń i sugestii organizatora. Wybór menu obejmuje tradycyjną kuchnię 
domową i regionalną, oraz dania wykwintnej kuchni pochodzącej z różnych 
stron świata. 

  

Menu cateringowe zależy od preferencji zamawiającego oraz charakteru 
imprezy, pory roku, czy specyfiki miejsca. 

 

Catering 
Oryginalne i urozmaicone 
menu  
 



Kontakt 
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji  
– z przyjemnością odpowiemy na 
wszelkie pytania! 

tel.: +48 58 667 51 55 
mobile: +48 512 025 213 
email: hotel@nadmorski.pl 

Hotel Nadmorski 

Kontakt 

 

 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi 
informacjami na temat Hotelu Nadmorskiego w Gdyni – 
prosimy o kontakt. 

Z poważaniem 

mailto:hotel@nadmorski.pl


Stay positive! 



Sale restauracyjne i bankietowe 
PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNYCH  

 



www.nadmorski.pl 

Pomieszczenie tłumaczy  
z lustrem weneckim 

Punkt 
biurowy 

32 Prezentacja możliwości aranżacyjnych 
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Nazwa Sali | Ustawienie 

Teatralne Bankietowe Podkowa Szkolne 

Morskie Oko 150 216 90 75 

Wenecja 80 108 50 50 

Strefa Kuchnie Świata - - - - 

Aranżacje sal 

Sale 
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Ustawienie stołów – Bankietowe 

Nazwa sali 
Bez parkietu, 

bufetu 
i sceny 

Z parkietem Z bufetem 
Z dwoma 
bufetami 

Ze sceną 
Z parkietem  
i  bufetem 

Z parkietem  
i  sceną 

Z parkietem, 
sceną i bufetem 

Z bufetem 
i sceną 

■ Morskie Oko I + Morskie Oko II 210 150 200 200 150 150 150 130 150 

■ Morskie Oko I 
 

85 
60 60 60 60 50 ------------ ---------- 50 

■ Morskie Oko II  120 80 120 120 100 80 80 80 100 

■ Wenecja 100 72 100 100 90 96 80 80 80 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa 230 120 230 230 180 120 120 120 200 

■ Rotary I  +■  Rotary II 
 

96 
48 72 72 72 48 48 48 62 

■ Bursztynowa+ ■  Rotary I + ■  Rotary II  230 120 230 230 180 120 120 120 200 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa  
+ ■ Rotary I + ■  Rotary II 

310 230 300 300 270 230 230 230 230 

(liczba miejsc) 

Aranżacje sal 
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Sala Morskie Oko I- Bufet  Centralny 7 stołów * 12 osobowych 

Bufet 

Aranżacje sal 
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Sala Morskie Oko I- Bufet + Parkiet 12 stołów * 12 osobowych 

Aranżacje sal 

Bufet 

Bufet kawowy 
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Sala Wenecja - Bufet 5 Stołów * 12 osobowych 

Aranżacje sal 

Bufet kawowy 

Zespół 
DJ 
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Sala Bankietowa - Bufety skrajne 16 stołów * 12 osobowych 

Aranżacje sal 

Parkiet 

Scena - podesty 

B
ufet 

Drzwi zamknięte Drzwi zamknięte 
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Sala Morskie Oko II- Bufet 6 stołów * 12 osobowych 

Aranżacje sal 

Bufet 
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Ustawienie stołów – koktajlowe na stojąco 

Nazwa sali 
Bez parkietu, 

bufetu 
i sceny 

Z parkietem Z bufetem 
Z dwoma 
bufetami 

Ze sceną 
Z parkietem  
i  bufetem 

Z parkietem  
i  sceną 

Z parkietem, 
sceną i bufetem 

Z bufetem 
i sceną 

■ Morskie Oko I + Morskie Oko II 350 
 

250 
320 300 300 200 200 200 300 

■ Morskie Oko I 150 50 120 100 100 30 300 300 30 

■ Morskie Oko II  200 100 180 150 100 50 50 50 50 

■ Wenecja 180 100 150 130 130 80 80 80 80 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa 350 250 320 300 300 200 200 200 200 

■ Rotary I  +■  Rotary II 
 

150 
50 120 100 100 50 50 50 50 

■ Bursztynowa+ ■  Rotary I + ■  Rotary II  350 250 320 300 300 200 200 200 200 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa  
+ ■ Rotary I + ■  Rotary II 

500 400 470 450 450 350 350 350 350 

(liczba miejsc) 

Aranżacje sal 
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Ustawienie stołów – Biesiadne 

Nazwa sali 
Bez parkietu, 

bufetu 
i sceny 

Z parkietem Z bufetem 
Z dwoma 
bufetami 

Ze sceną 
Z parkietem  
i  bufetem 

Z parkietem  
i  sceną 

Z parkietem, 
sceną i bufetem 

Z bufetem 
i sceną 

■ Morskie Oko I + Morskie Oko II 210 150 200 200 150 150 150 130 150 

■ Morskie Oko I 
 

85 
60 60 60 60 50 ------------ ---------- 50 

■ Morskie Oko II  120 80 120 120 100 80 80 80 100 

■ Wenecja 100 72 100 100 90 96 80 80 80 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa 230 120 230 230 180 120 120 120 200 

■ Rotary I  +■  Rotary II 
 

96 
48 72 72 72 48 48 48 62 

■ Bursztynowa+ ■  Rotary I + ■  Rotary II  230 120 230 230 180 120 120 120 200 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa  
+ ■ Rotary I + ■  Rotary II 

310 230 300 300 270 230 230 230 230 

(liczba miejsc) 

Aranżacje sal 
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Ustawienie – Wspólny stół 

Nazwa sali 
Bez parkietu, 

bufetu 
i sceny 

Z parkietem Z bufetem 
Z dwoma 
bufetami 

Ze sceną 
Z parkietem  
i  bufetem 

Z parkietem  
i  sceną 

Z parkietem, 
sceną i bufetem 

Z bufetem 
i sceną 

■ Morskie Oko I + Morskie Oko II 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

■ Morskie Oko I 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

■ Morskie Oko II  60 60 60 60 60 60 60 60 60 

■ Wenecja 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

■ Rotary I  +■  Rotary II 26 26 26 16 16 16 16 16 16 

■ Bursztynowa+ ■  Rotary I + ■  Rotary II  44 44 44 44 44 44 44 44 44 

■ Perłowa + ■ Bursztynowa  
+ ■ Rotary I + ■  Rotary II 

76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(liczba miejsc) 

Aranżacje sal 


