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Zimą morze jest cudowne, a z każdym oddechem nadmorskim, czystym powietrzem poczujesz 
odprężenie, regenerację i siłę! 
W Hotelu Nadmorskim zapewniamy komfortowy i bezpieczny odpoczynek, a przepiękne otoczenie zmotywuje Cię  
do różnych form aktywności.

Zapraszamy na zimowy, zdrowy wypoczynek nad morzem. 

NADMORSKA AKTYWNOŚĆ
W najbliższym otoczeniu hotelu jest:

 ⊲ Plaża i urokliwy Bulwar Nadmorski z miejscem dla 
spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy.

 ⊲ Korty tenisowe

 ⊲ Malownicze klify i wzgórza rezerwatu przyrody wraz  
z unikalnymi  zabytkowymi umocnieniami i działami baterii 
artyleryjskiej obrony wybrzeża a także z wieloma, pięknymi 
ścieżkami dla uprawiajacych Nording Walking i zimowymi 
trasami dla narciarzy. 

Ta bliskość natury zachęca do różnych form aktywności  
na świeżym powietrzu i zdrowe budowanie odporności.

Również dla fanów sportów zimowych mamy dobrą wiadomość. W 
Trójmieście i jego okolicy znajdują się trzy stoki narciarskie i tory 
saneczkowe.

Doskonale skomunikowany z całym Trójmiastem Hotel Nadmorski jest 
wygodną bazą wypadową do zwiedzania wszystkich atrakcji regionu.

ZRELAKSUJ SIĘ
Po aktywnym wypoczynku zapraszamy do Instytutu Genesis, 
gdzie odprężenie i regenerację przyniosą masaże, rytuały oraz 
zabiegi na bazie unikalnych biokosmetyków Baltic Collagen.

Posiadamy również bardzo dobrze wyposażoną siłownię. 

ENERGIA NA CAŁY DZIEŃ
Zdrowe, bogate śniadania poprawią Twoje samopoczucie  
od samego rana. 

Świeżo palona kawa Arabika i szeroki wybór herbat, dodadzą 
energii na cały dzień.

W CENIE OFERTY

KOMFORTOWO I SMACZNIE
 ⊲ Noclegi w pokoju dwuosobowym;
 ⊲  Energetyczne śniadania; 
 ⊲ Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;
 ⊲  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/). 

AKTYWNIE I DLA URODY – INSTYTUT GENESIS
 ⊲ Bezpłatne wypożyczenie rowerów i kijków;
 ⊲ Bezpłatne korzystanie z siłowni*.

*ilość miejsc i sprzętu ograniczona, prosimy o wcześniejszą 
rezerwację w Instytucie Genesis: kom: +48 512 025 942  
genesis@nadmorski.pl

PRZYJEDŹ Z DZIEĆMI
 ⊲  Dzieci do 5. roku życia: bezpłatny nocleg w pokoju rodziców*;
 ⊲  Dzieci w wieku 5-12 lat: atrakcyjne zniżki*. 

*w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Recepcją: Tel.: 
+48 58 667 77 77.

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
 ⊲  20% na hotelową gastronomię (bez napojów);
 ⊲ 10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis*;
 ⊲ 10% na zakup produktów marki Baltic Collagen®.

*prosimy o wcześniejszą rezerwację w Instytucie Genesis:  
Tel: +48 512 025 942 

RABATY OD NASZYCH PARTNERÓW* 
 ⊲ 15% na baseny i sauny w Aquapark Sopot;
 ⊲ 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;
 ⊲ Bilet do Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym w cenie 

BILETU ULGOWEGO.
*z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, oferta  
Partnerów może być niedostępna.
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299 zł

CENA DLA 2 OSÓB W POKOJU 
2 OSOBOWYM ZE ŚNIADANIEM

ZA DOBĘ*

*cena dla pobytu minimum - 3 doby  
(ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

Oferta NADMORSKA ZIMA* obowiązuje  
od 03.01.2022 r. do 20.03.2022 r.**
Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu  
proponujemy bardzo korzystną ofertę cenową, dopasowaną  
do preferowanego terminu i długości pobytu.

*z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, hotel zastrzega sobie  
możliwość zmiany oferty.
**hotel zastrzega sobie możliwość wyłączania oferty w niektórych terminach. 

Prosimy o sprawdzenie dostępności oferty poprzez stronę: nadmorski.pl  
lub wysyłając zapytanie mailem lub kontaktując się telefonicznie. 

Realizujemy POLSKI BON TURYSTYCZNY

Oferta ważna od 14.09.2021


