Dawno się nie widzieliśmy i jesteśmy ciekawi co u Was słychać?
Ostatnie dwa lata dla nas wszystkich były bardzo trudne. Mamy nadzieję, że nadal aktywnie działacie i podobnie jak my
staracie się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Serdecznie zapraszamy Was nad morze! W przepięknej nadmorskiej scenerii wspólnie zorganizujmy konferencje, szkolenia
i spotkania firmowe.

SPOTKAJMY SIĘ

NAD
MORZEM

Pamiętajcie, że Wasze wydarzenie jest również naszym wydarzeniem.

Dlaczego w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni?
DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM

NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ

⊲ Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń,
konferencji i innych spotkań biznesowych.
⊲ Reprezentujemy najwyższe standardy obsługi Gości.
⊲ Cechuje nas elastyczność działania i indywidualne podejście do każdego Klienta
i jego potrzeb.

⊲ Jedna z największych powierzchni konferencyjnych w Gdyni
(organizacja wydarzenia dla 400 osób), która stwarza olbrzymie
możliwości aranżacyjne.
⊲ Do dyspozycji aż 5 sal konferencyjnych z nowoczesnym wyposażeniem
multimedialnym.
⊲ Lobby konferencyjne do dowolnej aranżacji.
⊲ Restauracje z różnorodnym menu.
⊲ 90 pokojów z możliwością zakwaterowania do 200 osób.
⊲ Otwierane okna w pokojach, pozwalające cieszyć się nadmorskim klimatem.
⊲ Monitorowany parking podziemny.
⊲ Duży parking zewnętrzny (bezpłatny w weekendy).

⊲ Do każdego szkolenia lub konferencji przydzielamy koordynatora wydarzenia.

WSPARCIE DLA TWOJEGO WYDARZENIA

MERYTORYCZNE

ORGANIZACYJNE

TECHNICZNE

PIĘKNA, NADMORSKA LOKALIZACJA
⊲ Kameralne, nadmorskie położenie gwarantuje ciszę i spokój oraz bezpieczny dystans od dużych skupisk ludzi.
⊲ Bezpośrednia bliskość plaży, terenów leśnych oraz miejsc aktywnej rekreacji, jak np. Bulwar Nadmorski, dwukilometrowa trasa spacerowa z oddzielonym pasem dla rowerzystów i biegaczy, sprzyjają odprężeniu i zachęcają do różnych aktywności w czasie wolnym.
⊲ Zdrowe, morskie powietrze wpływa bezpośrednio na kompleksową regenerację (Gdynia jest miastem o jednym z najwyższych wskaźników czystości powietrza).

ŚWIETNIE SKOMUNIKOWANY Z TRÓJMIASTEM
⊲ Usytuowanie Hotelu umożliwia szybkie dotarcie do ścisłego centrum miasta i gdyńskich punktów biznesowych
oraz Portu Lotniczego Gdańsk, przystani promowej, dworca PKP, autostrady A1 oraz innych, ważnych miejsc
kulturalnych i biznesowych całego Trójmiasta.

BEZPIECZNE MIEJSCE SPOTKAŃ
Największym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych Gości. Na terenie obiektu podjęte zostały kompleksowe działania, wdrażające wytycznych GIS i MR.
Hotel Nadmorski spełnia wszystkie wymogi sanitarne.
HOTEL NADMORSKI
GDYNIA, EJSMONDA 2

tel. +48 58 667 77 77
hotel@nadmorski.pl

www.nadmorski.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:
nadmorski.pl/business-positive/centrum-konferencyjne/bezpieczne-miejsce/

Posiadamy CERTYFIKATY wydane przez Polską Organizacje Turystyczną
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