
TWOJE
WYDARZENIE
NAD SAMYM 

MORZEM

Konferencja, szkolenie, impreza firmowa  

w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.

 ⊲ Dbamy o najwyższe standardy obsługi i zakwaterowania Gości.

 ⊲ Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń, konferencji  
i innych spotkań biznesowych.

 ⊲ Cechuje nas elastyczność działania i indywidualne podejście do każdego Klienta oraz Jego potrzeb.

 ⊲ Do każdego szkolenia, konferencji czy imprezy firmowej, przydzielamy koordynatora wydarzenia.

HOTEL NADMORSKI 
GDYNIA, EJSMONDA 2 www.nadmorski.pltel.: +48 58 667 77 77 I e-mail: hotel@nadmorski.pl

na rynku

ponad

20 lat

zorganizowanych 
wydarzeń

6000

uczestników
780.000

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

 ⊲ Kameralne położenie hotelu z dala od ścisłego centrum, gwarantuje ciszę i spokój.

 ⊲ Piękna, nadmorska lokalizacja nadaje niesamowity klimat wydarzeniu.

 ⊲ Bezpośrednia bliskość morza i terenów leśnych i rekreacyjnych sprzyja zdrowemu odprężeniu  
i zachęca do różnych aktywności w czasie wolnym.

 ⊲ Usytuowanie Hotelu umożliwia szybkie dotarcie do ścisłego centrum miasta i gdyńskich  
punktów biznesowych oraz Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, przystani promowej, 
dworca PKP, autostrady A1. 

IDEALNA LOK ALIZACJA

 ⊲ Doskonale zorganizowane, wielofunkcyjne centrum konferencyjne, mogące pomieścić do 400 osób.

 ⊲ 5 sal konferencyjnych oraz duża przestrzeń przed salami (lobby konferencyjne), która stwarza 
olbrzymie możliwości aranżacyjne.

 ⊲ Wspaniała gastronomia (przerwy kawowe, lunche, uroczyste kolacje). 

 ⊲ Doświadczona obsługa.

 ⊲ Wsparcie techniczne dla wydarzenia.

NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ

Gdynia jest miastem o jednym 
z najwyższych wskaźników 
czystości powietrza, głównie 
dzięki wspaniałemu położeniu 
nad morzem i wśród zieleni 
Parku Krajobrazowego.

 ⊲ 90 pokojów (jedno-; dwu- lub trzyosobowych) z możliwością zakwaterowania do 200 osób.

 ⊲ Otwierane okna w pokojach pozwalające cieszyć się nadmorskim klimatem.

 ⊲ Monitorowany hotelowy parking podziemny na 40 samochodów oraz duży miejski parking 
przy hotelu.

KOMFORTOW Y POBYT

Gwarantujemy elastyczność, 
decyzyjność i szybkość 
reagowania oraz możliwość 
dopasowania rozwiązania do 
każdej sytuacji i indywidualnej 
potrzeby klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W hotelu znajdują się 
Restauracja Strefa Nadmorska, 
Lobby Bar oraz Instytut 
Genesis - miejsca zdrowej 
rekreacji z bogatą ofertą 
zabiegów, masaży oraz 
dostępem do siłowni i strefy 
hydro. 


