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ZDROWI I AKTYWNI 
RAZEM



Zima to doskonały czas na wzmocnienie odporności. 
Przyjedźcie do Hotelu Nadmorskiego**** w Gdyni i zregenerujcie się w naturalnym, zdrowym i pięknym 
nadmorskim otoczeniu, nabierzcie motywacji do działania!

ZDROWIE NA TALERZU
Wasze samopoczucie szybko polepszy się dzięki zdrowym 
śniadaniom i lekkim obiadokolacjom. 

Koktajlowa bomba witaminowa doda energii na cały dzień,  
a wieczorna, aromatyczna herbata z goździkami, rozgrzeje 
Was po zimowych aktywnościach.

SPĘDŹCIE CZAS AKTYWNIE
Tuż obok hotelu znajduje się dwukilometrowy Bulwar 
Nadmorski ze ścieżkami dla rowerzystów, biegaczy oraz 
wielbicieli Nording Walking. Pobliski Trójmiejski Park 
Krajobrazowy z urokliwymi klifami i morenowymi wzgórzami 
dostarczy dodatkowych wrażeń spacerowiczom. 

Przy sprzyjającej zimowej pogodzie, będziecie mogli 
skorzystać również z tras dla narciarzy oraz bezpiecznych 
miejsc dla wielbicieli sanek. 

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

ZRELAKSUJ SIĘ 
Sąsiedztwo morza zapewnia ciszę oraz wyjątkowy klimat, 
który daje możliwość szybkiej regeneracji i odpoczynku.

Po aktywnym dniu, odprężenie przyniosą spacery plażą, 
kojący szum fal i piękne widoki. Rano zachwyci Was 
cudowny, nadmorski wschód słońca. 

W CENIE OFERTY
KOMFORTOWO I SMACZNIE

 ⊲ Noclegi w pokoju jedno- lub dwuosobowym;
 ⊲  Energetyczne śniadania; 
 ⊲ Urozmaicone obiadokolacje;
 ⊲ Każdego dnia regeneracyjny koktajl na bazie naturalnych  

i odżywczych składników;
 ⊲ W każdy zimowy wieczór rozgrzewająca aromatyczna 

herbata z goździkami w hotelowym Lobby Bar;
 ⊲ 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/);

 ⊲ Przedłużona do godziny 18.00 doba hotelowa w dniu 
wyjazdu*.

* po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu z Recepcją:  
   +48 58 667 77 77

DLA DZIECI:
 ■ Dzieci do 5 roku życia: bezpłatny nocleg w pokoju rodzicówi*; 
 ■ Dzieci w wieku 5-12 lat: atrakcyjne zniżki*.

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

DODATKOWE ATRAKCJE DLA DZIECI:
 ■ Fun Zone: XBOX i piłkarzyki*; 
 ■ Sala zabaw i gier*;
 ■ Pokój dla najmłodszych dzieci z bajkami i kolorowankami*.

* z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, atrakcje dla dzieci   
   mogą być niedostępne.

AKTYWNIE I DLA URODY – INSTYTUT GENESIS:
 ■ Bezpłatne korzystanie z siłowni**;
 ■ Bezpłatne wypożyczenie kijków do NordicWalking;
 ■  10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis*;
 ■  10% rabatu na zakup produktów kosmetycznych 
BalticCollagen®*.

* ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszą rezerwację  
  w Instytucie Genesis: +48 512 025 942 
** z uwagi na sytuację epidemiologiczną, oferta może być niedostępna.

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI OD PARTNERÓW*:
 ■ 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;
 ■ Bilet do Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym w cenie BILETU 
ULGOWEGO.

* z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, oferta może być niedostępna.

GDYNIA, EJSMONDA  2 T: +48 58 667 77 77 HOTEL@NADMORSKI.PL Zapraszamy!

 

490 zł*
CENA DLA 2 OSÓB W POKOJU 2 OSOBOWYM

ZA DOBĘ

Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

Oferta NADMORSKIE FERIE 2022**  
obowiązuje od 17.01.2022r. do 27.02.2022r.*
Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu 
proponujemy bardzo korzystną ofertę cenową, dopasowaną do 
preferowanego terminu i długości pobytu.
*  hotel zastrzega sobie możliwość wyłączenia oferty w wybranych terminach 
**z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, hotel zastrzega sobie możliwość  
   zmiany oferty.

Realizujemy POLSKI BON TURYSTYCZNY

*CENA DLA POBYTU 
MINIMUM 2 DOBY.

Oferta ważna od 14.09.2021


