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REGULAMIN USŁUG HOTELARSKICH W HOTELU NADMORSKIM**** W GDYNI 
DLA BENEFICJENTÓW POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO. 

 

Definicje: 

Doba Hotelowa - rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego. 

Pokój hotelowy -   pomieszczenie mieszkalnie, położone w obiekcie Hotel Nadmorski**** w Gdyni, w którym 

świadczona jest usługa najmu pokoju jedno, dwu, trzyosobowego i/lub apartamentu na doby hotelowe. 

Usługa noclegowa - wynajem pokoju hotelowego przez Gościa liczona na doby hotelowe oraz ilość osób w pokoju 

hotelowym. 

Oferta Specjalna – pakiet łączący usługę noclegową wraz z innymi usługami dodatkowymi w ramach jednej oferty 

pobytowej w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni. W zależności od rodzaju, cena za ofertę specjalną może być liczona 

dobowo za osobę lub osoby albo łącznie za kilka dób za osobę lub osoby. Aktualne oferty specjalne Hotelu 

Nadmorskiego**** w Gdyni dostępne są na stronie: https://nadmorski.pl/stay-positive/oferty-specjalne/ 

 

&1 

W dniu 26.07.2020 r. Hotel Nadmorski**** w Gdyni został zarejestrowany do PUE ZUS jako obiekt realizujący usługi 

hotelarskie tym samym przystąpił do programu POLSKI BON TURYSTYCZNY. Od dnia 26.07.2020 r.  jest uprawniony 

do przyjmowania płatności bonem turystycznym za świadczone usługi hotelarskie. 

 

&2 

Usługi hotelarskie świadczone przez Hotel Nadmorski**** w Gdyni to: 

1. Usługa noclegowa, liczona za dobę/doby, za osobę/osoby. 

2. Usługa noclegowa wraz ze śniadaniem, liczona za dobę/doby, za osobę/osoby. 

3. Usługa noclegowa z pełnym wyżywieniem, śniadanie i obiadokolacja, liczona za dobę/doby, za osobę/osoby. 

4. Usługa noclegowa wraz z dodatkowymi usługami świadczonymi odpłatnie przez Hotel Nadmorski****  

w Gdyni takimi jak: 

a. Dodatkowe śniadanie  

b. Dodatkowe łóżko w pokoju ze śniadaniem 

c. Korzystanie z sauny suchej lub sauny parowej 

d. Korzystanie z jacuzzi   

e. Wypożyczenie roweru  

f. Wypożyczenie kijków do Nordic Walking  
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g. Wypożyczenie leżaków / parawanów  

h. Parkowanie pojazdu w garażu podziemnym 

i. Powitalna wstawka do pokoju  

j. Zwierzę domowe w pokoju  

k. Korzystanie z usług hotelowego Instytut Genesis, aktualny cennik dostępny jest na stronie: 

www.instytutgenesis.pl 

l. Korzystanie z usług hotelowej Restauracji Strefa Nadmorska, aktualny cennik dostępny jest na 

stronie: www.restauracja-strefa.pl 

Szczegółowe informacje oraz cennik usług dodatkowych dostępne są na stronie: 

https://nadmorski.pl/kontakt/rezerwacja/ 

5. Usługa noclegowa w ramach oferty specjalnej Hotelu Nadmorskiego**** w Gdyni.  

 

&3 

Regulamin Porządkowy 

1. Informacje dotyczące zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Gościom Hotelu Nadmorskiego**** w Gdyni 

oraz ich mienia, zawarte są w osobnym dokumencie czyli Regulaminie Porządkowym Hotelu 

Nadmorskiego**** w Gdyni, dostępnym w Recepcji hotelu lub na stronie: 

https://nadmorski.pl/hotel/regulamin/ 

 

&4 

Polityka Prywatności & RODO 

1. Informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz RODO zawarte są w osobnym dokumencie dostępnym w 

Recepcji hotelu lub na stronie: https://nadmorski.pl/polityka-prywatnosci/ 
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