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NADMORSKIE

WAKACJE 2019

ZRELAKSUJ SIĘ.
ODDAJEMY 1% NA KAŻDY DZIEŃ TWOJEGO
WYPOCZYNKU!
Niezapomniane wakacje nad Bałtykiem. W Hotelu
Nadmorskim znajdziecie mnóstwo pomysłów na aktywny
wypoczynek i odprężenie w kameralnej atmosferze.
To idealne miejsce na rodzinny wyjazd czy urlop w gronie
przyjaciół.

Skorzystajcie z dostępnych na miejscu rowerów lub kijków
do Nordic Walking i aktywnie odkrywajcie niezwykłe otoczenie
Hotelu. Mocnych wrażeń dostarczy Wam rejs szybką łodzią motorową
lub nurkowanie wśród ponad 800 wraków spoczywających na dnie
Zatoki Gdańskiej.

Stąd w kilka minut dotrzecie do piaszczystej plaży
i morza, malowniczych klifów, rezerwatu przyrody, mariny
jachtowej, kortów tenisowych. Doskonale skomunikowany
z całym Trójmiastem Hotel Nadmorski jest doskonałą bazą
wypadową do zwiedzania wszystkich atrakcji regionu.

Po aktywnym wypoczynku odprężenie przyniosą masaże,
zabiegi z aktywnym kolagenem czy wspólny relaks w saunach.
Pełnowartościowe posiłki z lokalnych produktów pomogą
zregenerować siły. Odkryjcie pełen potencjał aktywnego odpoczynku
w Hotelu Nadmorskim.

www.nadmorski.pl

Odkryj pełen potencjał aktywnego odpoczynku w Hotelu Nadmorskim.
CENA ZA KAŻDĄ KOLEJNĄ DOBĘ NIŻSZA O
DLA 1 OSOBY
W POKOJU 1 OSOBOWYM

od 424,34* zł
ZA DOBĘ
(Ceny zawierają podatek VAT
w obowiązującej stawce )

DLA 2 OSÓB
W POKOJU 2 OSOBOWYM

od 531,84* zł
ZA DOBĘ
(Ceny zawierają podatek VAT
w obowiązującej stawce )

1%! ZOSTAJĄC DŁUŻEJ, ZAPŁACISZ MNIEJ!

Liczba dni

Liczba
noclegów

Standardowa wartość
pobytu dla 1 osoby

Wielkość specjalnej
premii (1% za każdy
nocleg)

Wartość pobytu w
OFERCIE SPECJALNEJ

Cena pobytu za dobę dla 1
osoby z wyżywieniem

3

2

1.038,00 zł

20,76 zł

1.017,24 zł

483,62 zł

4

3

1.532,00 zł

45,96 zł

1.486,04 zł

478,68 zł

5

4

2.026,00 zł

81,04 zł

1.944,96 zł

473,74 zł

6

5

2.520,00 zł

126,00 zł

2.394,00 zł

468,80 zł

7
.....
15

6
.....
14

3.014,00 zł
..................
6.966,00 zł

180,84 zł
................
975,24 zł

2.833,16 zł
.................
5.990,76 zł

463,86 zł
................
424,34 zł

Liczba dni

Liczba
noclegów

Standardowa wartość
pobytu dla 2 osób

Wielkość specjalnej
premii (1% za każdy
nocleg)

Wartość pobytu w
OFERCIE SPECJALNEJ

Cena pobytu za dobę dla 2
osób z wyżywieniem

3

2

1,288,00 zł

25,76 zł

1.262,24 zł

606,12 zł

4

3

1,907,00 zł

57,21 zł

1.849,79 zł

599,93 zł

5

4

2.526.00 zł

101,04 zł

2.424,96 zł

593,74 zł

6

5

3.145,00 zł

157,25 zł

2.987,75 zł

587,55 zł

7
.....
15

6
.....
14

3.764,00 zł
..................
8.716,00 zł

225,84 zł
................
1.220,24 zł

3.538,16 zł
.................
7.495,76 zł

581,36 zł
................
531,84 zł

*Oferta dotyczy pobytów o długości nieprzekraczającej 15 DNI / 14 NOCLEGÓW.

W CENIE OFERTY:

KOMFORTOWO I SMACZNIE

PRZYJEDŹ Z DZIEĆMI

AKTYWNIE I DLA URODY – INSTYTUT GENESIS

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI OD NASZYCH PARTNERÓW

■■ Noclegi w pokoju jedno- lub dwuosobowym;
■■ Śniadania wzbogacone o produkty BIO, własne produkty
oraz produkty regionalne, świeżo wyciskane soki;
■■ Obiadokolacje wraz z napojami (woda, kawa i herbata);
■■ Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;
■■ Bezpłatny dostęp do kanałów Premium TV oraz VOD;
■■ Bezpłatny parking przy hotelu lub możliwość skorzystania odpłatnie z
garażu podziemnego.
■■ V
 oucher w prezencie 50 zł - do Instytutu Genesis* lub na zakup
biokosmetyków Baltic Collagen® ;
■■ Bezpłatne wypożyczenie sprzętu plażowego: parawanów,
leżaków, ręczników;
■■ Bezpłatne wypożyczenie rowerów i kijków do nordic walking;
■■ Bezpłatne korzystanie z siłowni, łaźni parowej, sauny suchej*;
■■ Możliwość skorzystania z konsultacji z kosmetologiem* i dobranie terapii
kolagenowej na bazie unikalnego produktu Baltic Collagen®;
■■ Możliwość skorzystania z konsultacji z fizjoterapeutą, zabiegów
fizjoterapeutycznych lub treningu indywidualnego*.
* 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

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

■■
■■
■■
■■
■■
■■

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 profesjonalnym klubie bowlingowym Centrum U7;
15% CYBER STREFA – VR Studio (wirtualna rzeczywistość);
10% na świat trampolin JUMPCITY;

■■ 10% na Strzelnicę Taktyczną MoST w Gdyni;
■■ 10% na Strzelnicę Sportową TARCZA-GDYNIA.

Oferta Wakacyjna obowiązuje od 21.06.2019r. do 1.09.2019r.*

*Pakiet nie jest dostępny w terminach 03-07.07.2019 oraz 09-12.08.2019
Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu proponujemy
bardzo korzystną ofertę cenową, dopasowaną do preferowanego terminu
i długości pobytu.

■■ 2 0% na posiłki serwowane z karty menu w hotelowej restauracji;
■■ 10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis;
■■ 10% na zakup produktów marki Baltic Collagen®.

GDYNIA, EJSMONDA 2

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

Zapraszamy!

