www.nadmorski.pl

TAKSÓWKI HOTELOWE
KOMFORTOWO NAD SAMO MORZE!

www.nadmorski.pl

Taksówki hotelowe - szybko i bezpiecznie dojedziesz do celu.
06:00-22:00

po 22:00

NOC

ŚWIĘTA

Transfer pomiędzy Hotelem a portem lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy:

100,-

120,-

120,-

Transfer pomiędzy hotelem a dworcem PKP - Gdynia Główna:

22,-

25,-

25,-

Transfer pomiędzy Hotelem a Terminalem Promowym - Gdynia:

35,-

-

-

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty transferów*:

DZIEŃ

* jeżeli koszt taksówki ma zostać doliczony do rachunku hotelowego należy dodać podatek VAT - 23% do prezentowanych cen.

Oferujemy również kursy standardowe:

cena ustalana jest indywidualnie z Gościem, zgodnie z aktualną opłatą taryfową.
Skorzystaj z naszych usług z gwarancją szybkiej i bezpiecznej podróży. Taksówki Hotelowe są dostępne - 24h/7. 		
Zamów taksówkę: +48 58 667 77 77 / +48 660 784 507

Taksówką po Trójmieście -

wycieczki do najciekawszych miejsc w okolicy.

Prócz transferów i kursów standardowych oferujemy wycieczki po Trójmieście. Zobaczysz najciekawsze miejsca w wybranych lokalizacjach a nasi taksówkarze przybliżą Ci ich historię i opowiedzą mnóstwo ciekawostek i legend.

Oferujemy wycieczki na terenie Trójmiasta**:
GDYNIA

od 150,- (ok. 2h)

PROGRAM: Skwer Kościuszki / Kamienna Góra / Molo w Orłowie

SOPOT

od 200,- (ok. 4h)

PROGRAM: Molo Spockie / Promenada Monte Casino / Krzywy Domek

GDAŃSK

od 350,- (ok. 5h)

PROGRAM: Katedra Oliwska / Koncert Organowy / Park Oliwski - zwiedzanie / Stare Miasto.
Zwiedzanie Starego Miasta: Złota Brama; Katownia; Stary Ratusz; Dwór Artusa, pomnik Neptuna, Zielona Brama,
spacer wzdłóż starego przybrzeża nad Motławą - do Starego Żurawia następnie spacer ul. Mariacką słynącą
z Gdańskich bursztynów, Kościół Marciacki i Europejskie Centrum Solidarności.

CAŁE TRÓJMIASTO

od 450,- (ok. 6h)

Wybrane lokalizacje w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, ustalane są indywidualnie zgodnie z życzeniem Gościa.
* powyższe ceny są cenami netto, jeżeli koszt taksówki ma zostać doliczony do rachunku hotelowego należy dodać podatek VAT - 23% do prezentowanych cen.
** istnieje możliwość skorzystania z usług licencjonowanego przewodnika za dodatkową opłatą. Cena ustalana jest indywidualnie.

Zamów taksówkę hotelową i rozkoszuj się komfortową przygodą w Trójmieście. O każdej porze roku, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zamów wycieczkę: +48 58 667 77 77 / +48 660 784 507

Doświadczeni za kółkiem!
Taksówkarze współpracują z Hotelem Nadmorskim**** od wielu lat. To sprawdzeni, odpowiedzialni, rzetelni i doświadczeni kierowcy.
Bardzo dobrze znają obszar Trójmiasta oraz specyfikę pracy w Hotelu. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Gościom bezpieczny
i komfortowy transport - zawsze na czas i do celu! Dodatkowym atutem naszych taksówkarzy jest znajomość języka angielskiego i
niemieckiego a także miła aparycja i komunikatywność.

GDYNIA, EJSMONDA 2

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

Zapraszamy!

