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Zrób wspaniały prezent ukochanej osobie
i skorzystaj z wyjątkowej oferty WALENTYNKOWY WEEKEND
w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni.
ROZPAL GORĄCE UCZUCIA
Naturalna, nadmorska sceneria, kilka kroków od Bulwaru Nadmorskiego i rezerwatu przyrody.
Miejsce, gdzie znajdziecie odprężenie, relaks i bliskość. Komfortowe noclegi w pokoju dwuosobowym
o podwyższonym standardzie, rano bogate śniadania z lokalnych produktów, wieczorem wyśmienite kolacje,
a w ciągu dnia masaż dla Pary oraz inne atrakcje wprowadzą Was w romantyczny nastrój.

W CENIE OFERTY

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK

KOMFORTOWO, SMACZNIE I ROMANTYCZNIE:
♥♥ Dwa noclegi w pokoju dwuosobowym o podwyższonym standardzie (BIZNES)
♥♥ Prezent od Instytutu Genesis - nastrojowy masaż
dla Pary*;

♥♥ 20% na posiłki serwowane z karty menu
w hotelowej Restauracji;
♥♥ 10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis;
♥♥ 10% na zakup produktów biokosmetyków
Baltic Collagen®.

♥♥ Dwa energetyczne śniadania dla dwóch osób, wzbogacone o produkty BIO, świeżo wyciskane soki, własne wyroby i produkty regionalne;

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI OD NASZYCH
PARTNERÓW

♥♥ Dwie romantyczne kolacje (12 i 13 lutego)

⊲⊲ 15% na baseny i sauny w Aquapark Sopot;

♥♥ Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;

⊲⊲ 15% na atrakcje w Kolibki Adventure Park w Gdyni;

♥♥ Bezpłatne korzystanie z siłowni;

⊲⊲ 15% w klubie bowlingowym Centrum U7;

♥♥ Parking przy hotelu, garaż podziemny za dodatkową
opłatą;

⊲⊲ 15% CYBER STREFA – VRstudio (wirtualna
rzeczywistość);

♥♥ Możliwość przedłużenia do godziny 18.00 doby
hotelowej w dniu wyjazdu**.

⊲⊲ 10% na świat trampolin JUMPCITY;

* prosimy o wcześniejszą rezerwację w Instytucie Genesis.
kom: +48 512 025 942 / genesis@nadmorski.pl
** po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu z działem
Recepcji: +48 58 667 77 77

⊲⊲ 10% na Strzelnicę Sportową TARCZA-GDYNIA;

⊲⊲ 10% na Strzelnicę Taktyczną MoST w Gdyni;
⊲⊲ Bilet do Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym
w cenie BILETU ULGOWEGO.

Oferta WALENTYNKOWY WEEKEND*
obowiązuje od 12.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
DLA 2 OSÓB
W POKOJU BIZNES 2-OSOBOWYM

899 zł
PT

SOB

Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie
pobytu proponujemy specjalną cenę za kolejną
dobę - 449 zł (nocleg dla 2 osób w pokoju dwuosobowym,
romantyczna KOLACJA WALENTYNKOWA, śniadanie dla 2 osób)
* z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, hotel
zastrzega sobie możliwość zmiany oferty.

ND

3 dni / 2 noce

GDYNIA, EJSMONDA 2

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

Zapraszamy!

