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Prezentacja
Hotel Nadmorski w Gdyni



W świecie mobilnych technologii, Internetu, smsów, video-konferencji

- ta prosta prawda nigdy nie była tak aktualna, jak dziś: 

biznes to spotkania ludzi. 

To rozmowa, uścisk dłoni, dyskusja, wspólny lunch. To zaufanie, uśmiech i porozumienie.

To niewerbalna komunikacja. Wymiana myśli. Inspiracja powstająca na styku doświadczeń. 

To klimat współdziałania i współpracy. To przyjaźń i osobiste relacje. 

W Hotelu Nadmorskim rozumiemy biznes. Ze wspierania go uczyniliśmy nasz absolutny priorytet. 

To dlatego od lat biznes do nas wraca i obdarza nas zaufaniem. 

Bo spotkania ludzi to nasza specjalność. 

Hotel Nadmorski. Business positive. 
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Biznes to spotkania ludzi.  



Slajd graficzny – layout na bazie reklamy „Shaker” podsumowującej ideę i atrybuty 
Business Positive.

BUSINESS POSITIVE
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www.nadmorski.pl
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Profil ogólny

Hotel Nadmorski w Gdyni to komfortowy, kameralny obiekt usytuowany nad
samym morzem, tuż obok plaży i Bulwaru Nadmorskiego.

Jest największym, najbardziej wygodnym i uniwersalnym centrum
konferencyjnym w Gdyni, jednym z największych w regionie Trójmiasta.

Hotel znany jest z doskonałych relacji z Klientami biznesowymi
i wysokiej jakości usług związanych z organizacją wydarzeń biznesowych.

Niepowtarzalna lokalizacja i atrybuty rekreacyjne Hotelu tworzą nieformalny
klimat spotkań, gwarantując Gościom doskonałe warunki do pracy
i wypoczynku.

Komfortowy,
kameralny obiekt 
usytuowany nad 
samym morzem.

Hotel
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Proaktywne podejście

Hotel Nadmorski jest miejscem zaprojektowanym tak, by spełniać
oczekiwania organizatorów różnych wydarzeń biznesowych – konferencji,
szkoleń, eventów, spotkań kadry i zespołów o różnej skali.

Wyjątkowa infrastruktura obiektu oraz jego unikalna lokalizacja pozwalają na
wykorzystanie zarówno wnętrz hotelu jak i pleneru.

Umożliwiają wykorzystanie atutów naturalnego, nadmorskiego otoczenia
oraz bliskości biznesowego centrum nowoczesnej Gdyni i całego Trójmiasta.

Prywatny charakter Hotelu wyklucza ograniczenia proceduralne typowe dla
hoteli sieciowych – gwarantując bezkonkurencyjną: elastyczność,
decyzyjność i szybkość reagowania. Jest gwarancją sprawności operacyjnej
i możliwości dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb każdego
organizatora.

Zaprojektowany
by spełnić wszystkie oczekiwania

Możliwość wykorzystania
wnętrza hotelu jak i pleneru

Brak ograniczeń proceduralnych 
typowych dla hoteli sieciowych 

Hotel
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Najlepsi specjaliści

Kadrę Hotelu Nadmorskiego tworzy zespół specjalistów z wieloletnim
praktycznym doświadczeniem w organizacji rozmaitych typów wydarzeń
i spotkań biznesowych, zarządzania procesami logistycznymi, utrzymania
infrastruktury technicznej, zarządzania projektem i reagowania w nagłych
zmianach sytuacji oraz bezpośredniej obsługi klienta.

Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom profesjonalny nadzór
i doradztwo przy organizacji spotkań, a także wysoki etos pracy i solidną
realizację obietnic i uzgodnień.

Przez 20 lat działalności Hotel Nadmorski był gospodarzem blisko 5600
wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 680 000 osób, a swoim zaufaniem
obdarzyły nas m.in. Grupa ITI, Grupa Żywiec, BRE Bank, PEPSI, Carslberg,
Rols-Royce, Polpharma, PKO BP, PKN Orlen, Budimex, Nissan i wiele innych…

W ciągu 20 lat działalności 
Hotelowi Nadmorskiemu zaufało 
blisko 680 000 klientów m.in.:

Hotel
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Miejsce aktywnej rekreacji
Hotel Nadmorski w Gdyni usytuowany jest nad samym morzem, tuż obok 
plaży i Bulwaru Nadmorskiego - biegnącej wzdłuż morza dwukilometrowej 
trasy spacerowej i rowerowej.

Ta niezwykła lokalizacja korzysta z atutów Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, oferując niepowtarzalną atmosferę spotkań 
i bezkonkurencyjne warunki dla aktywnej rekreacji. 

Bezpośrednie otoczenie Hotelu oferuje dostęp m.in. do :
- piaszczystej plaży i morza
- idealnej dla porannego joggingu promenady nadmorskiej 
- malowniczych klifów polskiego wybrzeża
- kortów tenisowych o różnych nawierzchniach
- mariny jachtowej
- kręgielni
- aquaparku
- stadniny koni 
- licznych tras spacerowych i rowerowych w zielonych terenach 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Lokalizacja
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Świetnie skomunikowany

Hotel Nadmorski jest doskonale skomunikowany z całym 
Trójmiastem i oferuje łatwy i szybki dostęp do różnych 
środków komunikacji:  

Lotnisko – 25,0 km (ok. 20 min)

Dworzec PKP/PKS Gdynia – 3,0 km (ok. 10 min)

SKM - Wzgórze św. Maksymiliana – 2,0 km (ok. 7 min)

Baza promowa – 5,5 km

Centrum Gdyni – liczne autobusy 400 m,

Autostrada A-1/Obwodnica Trójmiasta – 7,5 km

Gdynia, Ejsmonda  2 | GPS: 54°30'18"N 18°33'15"E

Lokalizacja



Infrastruktura



www.nadmorski.pl

13

Infrastruktura Hotelu

Konferencje, kongresy, integracje czy szkolenia
to spotkania, którym towarzyszą szczególne
wymagania odnośnie profesjonalizmu obsługi,
organizacji i infrastruktury.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz atrybuty
techniczne obiektu pozwalają sprostać w tym
zakresie najbardziej złożonym potrzebom
ze strony Organizatorów.

Do dyspozycji Gości oddajemy:

▪ Doskonale zorganizowane, wielofunkcyjne centrum 
konferencyjne mogące pomieścić od kilku 
do nawet 500 osób;

▪ 90 komfortowych pokoi i apartamentów;

▪ 4 restauracje mogące pomieścić jednorazowo 
do 500 osób;

▪ bezpłatne miejsca postojowe na parkingu hotelowym -
rondo (ilość miejsc ograniczona), możliwość skorzystania 
odpłatnie z hotelowego garażu podziemnego lub dużego 
miejskiego* parkingu przy hotelu (*opłaty zgodnie z 
cennikiem: https://www.zdiz.gdynia.pl/).;

▪ Instytut Genesis, będący centrum rekreacji i odnowy 
biologicznej;

▪ Nowoczesny sprzęt, bezpłatny internet oraz bogate 
zaplecze techniczne umożliwiające wsparcie 
multimedialne, doskonałe nagłośnienie i profesjonalne 
prowadzenie spotkań.

Infrastruktura

https://www.zdiz.gdynia.pl/


Centrum 
Konferencyjne
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Centrum Konferencyjne
Hotel Nadmorski dysponuje doskonale zorganizowanym, wielofunkcyjnym centrum konferencyjnym, o dużej 
elastyczności i szerokich możliwościach aranżacyjnych. 

▪ W pełni wyposażoną,  
klimatyzowaną salę konferencyjną 
o pow. 338m2, mogącą pomieścić 
jednocześnie do 450 osób;

▪ Możliwość  podziału sali na 
4 niezależne samowystarczalne 
moduły konferencyjne 
o zróżnicowanych powierzchniach;

▪ Nowoczesne rozwiązania 
techniczne, funkcjonalne
i komunikacyjne w pełni 
odpowiadające międzynarodowym 
standardom, umożliwiające 

wsparcie multimedialne, doskonałe 
nagłośnienie i profesjonalne 
prowadzenie spotkań.

▪ Przestronną powierzchnię 
wystawienniczą z możliwością 
indywidualnej aranżacji, 
zlokalizowaną przed wejściami 
do sal konferencyjnych, 
umożliwiającą zorganizowanie 
np. punktu recepcyjnego, 
ekspozycji wystawienniczych czy 
stoisk promocyjnych; 

▪ Możliwość wprowadzenia na 
powierzchnie wystawienniczą 
przedmiotów o dużych gabarytach 
–np. samochód

Centrum Konferencyjne
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Centrum Konferencyjne c.d.
▪ Centrum Biznesowe i Copy

Center dostępne dla Gości, 
umożliwiające m.in. wykonanie 
szybkich podstawowych prac 
poligraficznych [ksero, wydruki 
itp.];

▪ Sale restauracyjne mieszczące
do 500 osób jednocześnie;

▪ Sale bankietowe umożliwiające 
aranżacje scenograficzne 
i efektywną organizację spotkań 
w indywidualnym stylu;

▪ Private dinning room 
oraz umiejscowione z dala 
od gwaru restauracji kameralne 

powierzchnie umożliwiające 
zorganizowanie spotkania Rad 
Nadzorczych lub innych spotkań 
biznesowych, wymagających 
odseparowania 
od ogólnodostępnych 
powierzchni;

▪ bezpłatne miejsca postojowe na 
parkingu hotelowym - rondo 
(ilość miejsc ograniczona), 
możliwość skorzystania odpłatnie 
z hotelowego garażu 
podziemnego lub dużego 
miejskiego* parkingu przy hotelu 
(*opłaty zgodnie z cennikiem: 
https://www.zdiz.gdynia.pl/);

▪ Bezpłatny Internet na terenie 
całego Hotelu;

▪ Bezpłatna szatnia;

▪ Możliwość tłumaczeń 
symultanicznych;

▪ Biuro dla organizatorów;

▪ Możliwość wykorzystania lustra 
weneckiego w Sali.

Centrum Konferencyjne

https://www.zdiz.gdynia.pl/
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* Więcej szczegółów dotyczących możliwości aranżacyjnych Centrum 
Konferencyjnego znajduje się na końcu prezentacji. 

Centrum Konferencyjne

1. Sala Perłowa 
[116,2m2]

2. Sala Bursztynowa
[134,6m2]

4. Sala Rotary II
[56,2m2]

3. Sala Rotary I
[40,2m2]

5. Sala Koralowa
[45,1m2]

Pomieszczenie tłumaczy 
z lustrem weneckim

Punkt biurowy

Punkt 
internetowy



Pokoje
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Pokoje i apartamenty

Hotel Nadmorski dysponuje bogatą, bardzo komfortową bazą pobytową,
o szerokich możliwościach konfiguracji. 

W ofercie Hotelu są pokoje 1-, 2- osobowe klasy: standard i biznes, 
w tym pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
a także apartamenty. 

Wszystkie pokoje mają łazienkę z kabiną prysznicową lub wanną oraz 
możliwość pełnej aranżacji jako pokoje 1-osobowe lub niezależne 
2- osobowe typu „twin”.

W wybranych pokojach jest także możliwość dostawienia dodatkowych łóżek.

Hotel umożliwia łączenie wybranych sąsiadujących pokoi w tzw. „studio”. 

Pokoje 1- i 2-
osobowe klasy 
standard i biznes
oraz partamenty. 
Mogą pomieścić 
do 200 osób.

Pokoje
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Do dyspozycji Gości 
oddajemy:

▪ 86 pokoi dwuosobowych - do pojedynczego 
lub podwójnego wykorzystania

▪ w tym 6 pokoi trzyosobowych oraz 2 pokoje 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych

▪ 2 Apartamenty Komandorskie [salon dzienny, 
sypialnia, łazienka z wanną i prysznicem, 
dodatkowa toaleta dla odwiedzających]

▪ Apartament Kapitański [j.w.]

▪ Apartament Admiralski [dwupoziomowy, 
salon dzienny, salon klubowy, sypialnia, taras 
widokowy, łazienka z prysznicem i jaccuzi, 
dodatkowa toaleta dla odwiedzających]

86 pokoi + 4 apartamenty, w tym:

Zobacz zdjęcia pokoi na 
stronie www.nadmorski.pl

Pokoje

http://nadmorski.pl/fotogaleria.html
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Standard pokoi ▪ Drzwi do pokoi otwierane 
elektronicznym systemem 
programowanych kluczy 
chipowych;

▪ Bardzo komfortowe łóżka 
wyposażone w  wysokiej klasy 
materace;

▪ Specjalne oświetlenie 
punktowe do czytania nad 
łóżkami;

▪ Otwieralne okna pozwalające 
cieszyć się nadmorskim 
klimatem;

▪ Indywidualnie sterowana 
klimatyzacja;

▪ Coffee set i woda mineralna;

▪ Sejfy;

▪ WiFi na terenie całego obiektu;

▪ Miejsce do pracy  - biurko 
z dodatkowym oświetleniem 
i łatwym dostępem do prądu
z możliwość podłączenia wielu 
urządzeń jednocześnie;

▪ Możliwość aranżacji pokoi 
i apartamentów do spotkań 
biznesowych, rozmów 
rekrutacyjnych itp.;

Hotel Nadmorski jest
kameralnym 2-piętrowym
obiektem, oferującym łatwą
komunikację i komfortowy
dostęp do wszystkich pokoi
– również bez konieczności
oczekiwania na windę.

Pokoje
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Ponadto w cenie pokoju:

Pokoje

Dodatkowo w pokojach klasy 
biznes i apartamentach:

▪ Bogate, zdrowe śniadanie, w tym świeże wciskane 
soki,  własne produkty, nadmorskie produkty 
regionalne itp.

▪ Usługa prasowania

▪ Budzenie 
na życzenie

▪ Kawa na wynos

▪ Bezpłatny hotelowy parking – rondo (ilość miejsc 

ograniczona) lub możliwość skorzystania odpłatnie 
z hotelowego garażu podziemnego

▪ Siłownia

▪ Darmowy 
internet WiFi

▪ Sauna fińska i parowa



Gastronomia
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Gastronomia

Jednym z głównych atutów Hotelu Nadmorskiego jest wykwintna
i zróżnicowana kuchnia. Menu obejmuje najciekawsze, charakterystyczne
dania z całego świata, a także szereg wyrobów własnych, sezonowych oraz
potraw regionalnych charakterystycznych dla regionu Kaszub.

Za przygotowanie dań odpowiadają kompetentni i doświadczeni szefowie
kuchni, wielokrotnie nagradzani na konkursach kulinarnych, m.in.:

Nasi Mistrzowie sprostają najbardziej wyrafinowanym wymaganiom naszych
Gości i podejmą się realizacji najbardziej fantazyjnych i wyszukanych
pomysłów kulinarnych.

Prezentacja oferty 

Wykwintna i zróżnicowana 
kuchnia

Kompetentni i doświadczeni
szefowie kuchni

▪ "Złota Patelnia 2004” – I miejsce MGiP, 
▪ „Zielona Czapka Bounduelle 2004” 

i  „2005” – I miejsce, 
▪ Ogólnopolski Konkurs Kulinarny 

"Spotkanie ze Ślimakami" – I miejsce, 

▪ VII Festiwal Ryb, Wędki i Muzyki 
"Sielawa Blues 2005"  

▪ Mistrzostwa Polski w Gotowaniu Zupy 
Rybnej – I Miejsce.

Umiejętności potwierdzone 
nagrodami
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Do dyspozycji Gości oddajemy 4 restauracje:

Morskie Oko
Restauracja i sala bankietowa dostępna na imprezy specjalne dla grup zorganizowanych.

Strefa Nadmorska
Oferuje pyszne dania z ryb i owoców morza. 
W okresie letnim na tarasie Restauracji serwowane są także dania kuchni biesiadnej.

Lobby Bar
Oferuje od wczesnego rana do ostatniego Gościa szeroki wybór kaw, herbat, napojów, 
alkoholi i koktajli. Można tu zjeść szybkie, proste śniadanie lub deser. 
Kawę serwuje barista.

Klub Wenecja
Atmosfera, scenografia i wystrój XVII-wiecznej sali weneckiej. 
Wyposażona scena wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Długi bar i parkiet taneczny.

Gastronomia
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Gastronomia
Bogate zaplecze gastronomiczne Hotelu Nadmorskiego oferuje:

▪ Zróżnicowane, wykwintne menu dostosowane indywidualnie do 
wydarzenia/imprezy/konferencji/spotkania, z możliwością uwzględnienia 
indywidualnej diety;

▪ Bogate śniadania przygotowywane ze świeżych, najwyższej jakości 
produktów;

▪ Urozmaicone, wyśmienite przerwy kawowe;

▪ Kawę serwowaną przez certyfikowanych baristów;

▪ Możliwość organizacji lunchu czy przerwy kawowej na świeżym powietrzu 
i w plenerze – na tarasie, na plaży lub pośród zieleni;

▪ Menu piknikowe i grill na zewnątrz z możliwością ciekawych aranżacji;

▪ Private dinning room z przytulną atmosferą;

▪ Lobby Bar i Restauracja Strefa Nadmorska czynne do ostatniego Gościa

▪ Ciepłe nocne menu po 22:00.

Sale bankietowe stwarzają 
niepowtarzalny nastrój,
a szerokie możliwości 
aranżacyjne w zakresie 
scenografii gwarantują 
organizację spotkań 
w indywidualnym stylu.

Gastronomia
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Instytut Genesis
W czasie wolnym Goście organizowanych w Hotelu konferencji, szkoleń i eventów mogą korzystać 
z Instytutu Genesis - kameralnego centrum odnowy biologicznej, nastawionego na poprawę 
samopoczucia, regenerację fizyczną i długoterminową poprawę zdrowia.

• ZABIEGI I RYTUAŁY KOLAGENOWE NA TWARZ I CIAŁO

• MASAŻE

• FIZJOTERAPIA I FIZYKOTERAPIA

• ODNOWA BIOLOGICZNA I BALNEOLOGIA

Intensywne zabiegi i rytuały poprzedzone konsultacją kosmetologiczną, oparte są na autorskim 
programie kosmetycznym. Pracujemy na bazie naturalnych BIO-kosmetyków unikalnej, luksusowej 
marki Baltic Collagen®.

Sala treningowa dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu z profesjonalnym sprzętem marki Keiser oraz Olymp.

Najbliższe otoczenie hotelu sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Tuż obok znajduje się dwukilometrowy 
Bulwar Nadmorski i Trójmiejski Park Krajobrazowy z wieloma ścieżkami dla rowerzystów i biegaczy.

Dodatkowo istnieje możliwość wynajmu rowerów oraz sprzętu plażowego. 

Instytut Genesis
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Eventy integracyjne

Integracja to sprawdzony sposób 
zapoznania się Klientów i Kooperantów 
z Firmą i jej produktami. 

To także skuteczne narzędzie 
wzmacniające wzajemne relacje pomiędzy 
pracownikami, co pozytywnie wpływa 
na efektywność realizacji zadań 
i zaangażowanie w osiąganiu założonych 
celów. 

Przez 20 lat funkcjonowania hotelu 
powierzono nam organizację blisko 5600 
imprez, których celem była integracja. 

To bogate doświadczenie jest dowodem 
i jednocześnie gwarancją niezawodnej, 
sprawnej organizacji i pełnego sukcesu  
powierzanych nam wydarzeń. 

Eventy
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Na życzenie Klientów i we współpracy z naszymi wyspecjalizowanym 
Partnerami jesteśmy w stanie zorganizować:

▪ Szereg form integracji i pozwalających na 
oderwanie się od codzienności  - od wydarzeń 
muzycznych, artystycznych i kulturalnych, przez 
aktywne zajęcia na terenie obiektu, w plenerze
i na wodzie, po imprezy taneczne, tematyczne
i kulinarne, aż po szyte na miarę gry 
integracyjne i team-buildingowe;

▪ Pełne oznakowanie Hotelu tak, aby zmienił on 
oblicze i jednoznacznie wspierał wizerunek 
Państwa Firmy;

▪ Aranżację pokoi wedle wytycznych 
organizatora oraz dowolną ilość świeżej 
pościeli, ręczników, przyborów 
toaletowych;

▪ Orzeźwiające przerwy kawowe na plaży 
lub tarasie, aby Państwa Goście mogli 
odetchnąć rześkim, nadmorskim 
powietrzem w trakcie licznych spotkań.

Eventy
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Kadra i procesy
Kadrę Hotelu Nadmorskiego tworzy zespół specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem hotelarskim oraz bogatym praktycznym doświadczeniem
w organizacji rozmaitych typów wydarzeń i spotkań biznesowych, zarządzania
procesami logistycznymi, utrzymania infrastruktury technicznej, zarządzania
projektem i reagowania w nagłych zmianach sytuacji oraz bezpośredniej
obsługi klienta.

Kadra Hotelu przechodzi regularne szkolenia, a procedury organizacji wydarzeń
zdefiniowane są w najdrobniejszych szczegółach dla wszystkich stanowisk –
od recepcji po serwis sprzątający.

Kompetencje Hotelu wspiera dodatkowo sieć profesjonalnych partnerów
wyspecjalizowanych w organizacji i obsłudze eventów.

Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom profesjonalny nadzór
i doradztwo przy organizacji spotkań, a także wysoki etos pracy i solidną
realizację obietnic i uzgodnień.

Przez działalności Hotel Nadmorski był gospodarzem blisko 5600
wydarzeń, w których uczestniczyło przeszło 680 000 osób, a swoim zaufaniem
obdarzyły nas m.in. Grupa ITI, PEPSI, Carslberg, PKO BP, PKN Orlen, Rols-Royce,
i wiele innych…

zespół specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem hotelarskim

kadra przechodzi regularne 
szkolenia

wsparcie profesjonalnych 
partnerów

Kadra i procesy
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Spotkania ludzi to nasza specjalność

▪ Jedynym celem naszego funkcjonowania jest 
sprawna organizacja i zagwarantowanie sukcesu 
i niezapomnianych doświadczeń uczestnikom 
Państwa spotkań.

▪ Mamy w tym zakresie pełną decyzyjność, 
bezkonkurencyjną elastyczność, szybkość 
reagowania, sprawność operacyjną.

▪ Potrafimy działać kreatywnie i dopasować 
rozwiązania do każdej sytuacji i indywidualnej 
potrzeby organizatora.

Hotel Nadmorski jest nie sieciowym obiektem
prywatnym. Brak zależności oznacza, że nie
ograniczają nas zewnętrzne „centralne” procedury,
które mogą stać w sprzeczności z Państwa
potrzebami.

Dzięki naszej specjalizacji i wieloletniemu doświadczeniu –
w ramach usługi Nadmorski Concierge oferujemy:

▪ Pełne wsparcie kompetencyjne
dla Przedstawicieli Organizatora;

▪ Stałą obecność decyzyjnego Opiekuna 
ze strony Hotelu;

▪ Doświadczenie w zarządzaniu sytuacjami 
kryzysowymi i procedury szybkiego 
reagowania.

Kadra i procesy



BUSINESS 
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Podsumowanie atutów
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Wsparcie organizacyjne
▪ Preferencyjne ceny na zakwaterowanie uczestników 

konferencji i spotkań;

▪ Możliwość wydłużenia doby hotelowej;

▪ Możliwość rezerwacji transportu – autokary, busy, taxi;

▪ Pomoc i organizacja wydarzeń w hotelu i poza;

▪ Rezerwacja kolacji w innym lokalu;

▪ Możliwość organizacji imprez w plenerze [namiot na plaży, 
motorówki, park linowy itp.];

▪ Rozłożenie materiałów, prezenty, gadżety itp. w pokojach 
zajmowanych przez Gości imprezy. 

Wsparcie merytoryczne
▪ Ekspertyza w obsłudze zarówno dużych kongresów, 

jak i kameralnych spotkań firmowych;

▪ Kompleksowa opieka Koordynatora i wsparcie przed, 
w trakcie i po wydarzeniu;

▪ Indywidualna obsługa Gości VIP.

Infrastruktura
▪ Największe centrum konferencyjne w Gdyni, 

jedno z największych w Trójmieście, mogące pomieścić 
jednocześnie do 500 osób;

▪ Klimatyzowane sale konferencyjne z szerokimi 
możliwościami aranżacji wnętrz i ustawienia krzeseł;

▪ Przestronne wnętrza oraz przestrzeń wystawiennicza;
▪ Nowoczesne zaplecze techniczne i sprzętowe, 

oświetlenie, scena, nagłośnienie;
▪ Obiekt przyjazny dla osób niepełnosprawnych;
▪ Wykwintna kuchnia serwowana wewnątrz obiektu 

i na otwartym powietrzu;
▪ Niepowtarzalna lokalizacja umożliwiająca relaks przed, 

w trakcie i po wydarzeniu;
▪ bezpłatne miejsca postojowe na parkingu hotelowym -

rondo (ilość miejsc ograniczona), możliwość skorzystania 
odpłatnie z hotelowego garażu podziemnego lub dużego 
miejskiego* parkingu przy hotelu (*opłaty zgodnie z cennikiem: 

https://www.zdiz.gdynia.pl/).;

▪ Internet Wi-Fi;
▪ Business & Copy Center;
▪ Miejsce do przechowywania materiałów;
▪ Zestaw ładowarek do różnego typu sprzętów dostępny 

w recepcji.

Business Positive

https://www.zdiz.gdynia.pl/
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Business
Positive

Kadra i procesy

▪ Świeżo wciskane soki

▪ Kawa na wynos ▪ Taxi Business Transfer

▪ Zaplecze rekreacyjne w 
cenie (siłownia 24h)



Referencje
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Przez 20 lat Hotel Nadmorski był gospodarzem blisko 5600 wydarzeń,

w których uczestniczyło przeszło 680 000 osób.

Swoim zaufaniem obdarzyli nas m.in.:

Referencje

…i więcej.

http://nadmorski.pl/konferencje/zaufali-nam.html


Kontakt
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji –
z przyjemnością odpowiemy na 
wszelkie pytania!

▪ Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi 
informacjami na temat Hotelu Nadmorskiego w Gdyni –
proszę o kontakt.

Z poważaniem

m:+48 512 025 213
t: +48 58 667 51 55
email: hotel@nadmorski.pl

Hotel Nadmorski ****

Kontakt

mailto:hotel@nadmorski.pl?subject=hotel@nadmorski.pl


Stay positive!



Centrum Konferencyjne
PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNYCH 
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Centrum Konferencyjne

Nazwa Sali i Ustawienie

Teatralne Bankietowe Podkowa Szkolne

Perłowa 80 60 38 50

Bursztynowa 100 70 42 70

Rotary I 20 20 18 25

Rotary II 40 40 24 30

Koralowa 24 - 16 18

Centrum Konferencyjne
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Prezentacja 
możliwości aranżacyjnych 

Łączenia sal i Ustawienie

Teatralne Bankietowe Podkowa Szkolne

220 240 70 150

100 96 40 60

4 240 240 70 140

4 400 300 100 250

Centrum Konferencyjne

1. Sala Perłowa 
[116,2m2]

2. Sala Bursztynowa
[134,6m2]

4. Sala Rotary II
[56,2m2]

3. Sala Rotary I
[40,2m2]

5. Sala Koralowa
[45,1m2]

Pomieszczenie tłumaczy 
z lustrem weneckim

Punkt biurowy

Punkt 
internetowy
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Nazwa Sali
Długość x 

szerokość (m)
Powierzchnia (m2)

Wysokość 
(m)

■ Perłowa 13,2 x 8,8 116,2 2,9

■ Bursztynowa 13,2 x 10,2 134,6 2,9

■ Rotary-I 5,5 x 7,3 40,2 2,9

■ Rotary-II 7,7 x 7,3 56,2 2,9

■ Perłowa + ■ Bursztynowa 13,2 x 19,0 250,8 2,9

■ Rotary II  +■ Rotary I 13,2 x 7,3 96,4 2,9

■ Bursztynowa+ ■ Rotary II + ■ Rotary I 13,2 x 17,5 231,0 2,9

■ Perłowa + ■ Bursztynowa 
+ ■ Rotary II + ■ Rotary I

13,2 x 26,5 347,2 2,9

■ Koralowa (5) 8,2 x 5,5 45,1 2,9

Nazwa  
Powierzchni

Pojemność
(eventy na stojąco)

Powierzchnia
(m2)

Wysokość (m)

Hol 116 13,2x8,8 2,9

Hol powierzchnia wystawiennicza 50m2

Centrum Konferencyjne


