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WALENTYNKOWA
KOLACJA 

ZE ŚNIADANIEM

WALENTYNKOWA
KOLACJA ZE ŚNIADANIEM



Zrób niespodziankę ukochanej osobie, 
zaplanuj przepełnione atrakcjami, romantyczne Walentynki.

W CENIE OFERTY

KOMFORTOWO I ROMANTYCZNIE:
 ⊲ Nocleg w pokoju dwuosobowym o podwyższonym  

standardzie (BIZNES)

 ⊲ Romantyczna Kolacja Walentynkowa w dniu 
14.02.2022

 ⊲ Energetyczne śniadanie wzbogacone o produkty 
BIO, świeżo wyciskane soki, własne wyroby i produkty 
regionalne;

 ⊲ Prezent od Instytutu Genesis - nastrojowy masaż  
dla Pary* lub zestaw biokosmetyków Baltic Collagen;

 ⊲ Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;

 ⊲ Bezpłatne korzystanie z siłowni;

 ⊲ 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/);

 ⊲ Możliwość przedłużenia do godziny 18.00 doby 
hotelowej w dniu wyjazdu**. 
 

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

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

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
 ⊲  20% na posiłki serwowane z karty menu  

w hotelowej Restauracji;
 ⊲  10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis;
 ⊲ 10% na zakup produktów biokosmetyków Baltic Collagen®.

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI OD NASZYCH 
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.
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Oferta WALENTYNKOWA KOLACJA ZE ŚNIADANIEM* 
obowiązuje od 14.02.2022 r. do 15.02.2022 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.

W NADMORSKIEJ, ROMANTYCZNEJ SCENERII

Kilka kroków od Bulwaru Nadmorskiego i rezerwatu przyrody, znajdziecie odprężenie i bliskość.  
Wykwintna kolacja z lampką wina w walentynkowy wieczór, komfortowy nocleg w pokoju dwuosobowym  
o podwyższonym standardzie, rano bogate śniadanie z lokalnych produktów oraz nastrojowy masaż dla Pary, 
wprowadzą Was w cudowny nastrój.

DLA 2 OSÓB 
W POKOJU BIZNES 2-OSOBOWYM

699 zł
PN WT

2 dni / 1 noc

Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty 
walentynkowej! 

Oferta ważna od 01.12.2021r.


