MAJÓWKA 2020

MAJOWY
ZASTRZYK ENERGII

Wykorzystaj energetyzujące majowe dni, by odkryć pełen potencjał aktywnego odpoczynku.

www.nadmorski.pl

www.nadmorski.pl

Zaplanujcie majówkę w nadmorskim klimacie, by poczuć pełnię wiosennej energii.
W Hotelu Nadmorskim znajdziecie zdrowe, energetyzujące posiłki, zróżnicowane
aktywności nad samym morzem oraz odprężenie w kameralnej atmosferze.
SPĘDŹ CZAS AKTYWNIE

AKTYWNIE I DLA URODY – INSTYTUT GENESIS

Skorzystajcie z dostępnych tu rowerów lub kijków do nordic walking
i aktywnie odkrywajcie niezwykłe otoczenie Hotelu. Stąd w kilka
minut dotrzecie do piaszczystej plaży, Bulwaru Nadmorskiego,
rezerwatu przyrody, mariny jachtowej czy kortów tenisowych.
Na miejscu czekają Was różnorodne formy relaksu: sauna, aromatyczne
masaże, zabiegi z aktywnym kolagenem. Pełnowartościowe posiłki z
lokalnych produktów dostarczą energii na cały dzień pełen wrażeń.

W CENIE OFERTY
KOMFORTOWO
⊲⊲ Noclegi w pokoju jedno- lub dwuosobowym;
⊲⊲ Śniadania wzbogacone o produkty BIO, produkty własne,
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

świeżo wyciskane soki;
Urozmaicone obiadokolacje w formie bufetów - każdej doby pobytu;
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;
Bezpłatny dostęp do kanałów Premium TV oraz VOD;
Bezpłatny parking przy hotelu
Możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 18.00 w dniu
wyjazdu.

*po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu z działem Recepcji: tel.: +48 58 667 77 77

PRZYJEDŹ Z DZIEĆMI
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Fun Zone: XBOX i piłkarzyki;
Sala zabaw i gier,
Pokój dla najmłodszych dzieci z bajkami i kolorowankami;
 Dzieci do 5. roku życia: bezpłatny nocleg w pokoju rodziców
+ wyżywienie;
⊲⊲ Dzieci w wieku 5-12 lat: atrakcyjne zniżki.**

⊲⊲ W prezencie VOUCHER o wartości 130 zł do wykorzystania
w INSTYTUCIE GENESIS oraz VOUCHER o wartości 50 zł
na zakup kosmetyków Baltic Collagen® (na pokój);
⊲⊲ Bezpłatne korzystanie z siłowni, łaźni parowej, sauny suchej
⊲⊲ Bezpłatne wypożyczenie rowerów i kijków do Nordic Walking;
⊲⊲ Możliwość skorzystania z konsultacji z kosmetologiem* i dobranie
terapii kolagenowej na bazie unikalnego produktu Baltic
Collagen®;
⊲⊲ Możliwość skorzystania z konsultacji z fizjoterapeutą*
⊲⊲ Możliwość skorzystania z masaży relaksacyjnych, leczniczych,
sportowych, wykonywanych przez fizjoterapeutę*.
* ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszą rezerwacje zabiegów i konsultacji
w Instytucie Genesis.tel: +48 58 667 52 00 / kom: +48 512 025 220 /
genesis@nadmorski.pl

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
⊲⊲ 20% zniżki na posiłki serwowane z karty menu w hotelowej
Restauracji Strefa Nadmorska;
⊲⊲ 10% na zabiegi w Instytucie Genesis;
⊲⊲ 10% na zakup produktów marki Baltic Collagen®;
⊲⊲ 10 % zniżki na miejsce w garażu podziemnym.

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI OD NASZYCH PARTNERÓW
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

20% do klubu STREFA ZOLTAR - na arenę zoltar;
15% na baseny i sauny w Aquapark Sopot;
15% na atrakcje w Kolibki Adventure Park w Gdyni;
15% w klubie bowlingowym Centrum U7;
15% CYBER STREFA – VRstudio (wirtualna rzeczywistość);
10% na świat trampolin JUMPCITY;
10% na Strzelnicę Taktyczną MoST w Gdyni;
10% na Strzelnicę Sportową TARCZA-GDYNIA.

* w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Recepcją, tel.: +48 586 677 777.

DLA 2 OSÓB
W POKOJU 2 OSOBOWYM

DLA 1 OSOBY
W POKOJU 1 OSOBOWYM

1340 zł

1120 zł

3 DNI / 2 NOCE

3 DNI / 2 NOCE

PT / SOB / ND

PT / SOB / ND
(Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce )

Oferta majówkowa obowiązuje od 01.05.2020 r. do 03.05.2020 r.
Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu zaproponujemy bardzo korzystną ofertę cenową, dopasowaną do preferowanego terminu i długości
pobytu, uwzględniającą Państwa oczekiwania i potrzeby. ZOSTAJĄC DŁUŻEJ, ZAPŁACISZ MNIEJ!
GDYNIA, EJSMONDA 2

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

Zapraszamy!

