
OFERTA
GENTLEMAN 



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

NADMORSKI WYPOCZYNEK
Spokojna i cicha okolica hotelu, bliskie sąsiedztwo morza, 
zdrowe powietrze zapewnią wyjątkowy klimat do szybkiej 
regeneracji i odpoczynku. 
Relaksuj się aktywnie odkrywając niezwykłe otoczenie 
Hotelu: malowniczy Bulwar Nadmorski wraz ze ścieżkami dla 
spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy oraz fantastyczne, 
leśne tereny rezerwatu przyrody z klifami oraz morenowymi 
wzgórzami. Skorzystaj z dostępnych w hotelu rowerów lub 
kijków do Nordic Walking i aktywnie odkrywaj niezwykłe 
otoczenie.

WYGODNY POBYT
 ★ Komfortowe pokoje biznesowe  z indywidualnie sterowaną 

klimatyzacją. 
 ★ Bardzo wygodne łóżka wyposażone w wysokiej klasy 

materace gwarantujące zdrowy sen. 
 ★ Specjalne oświetlenie punktowe do czytania nad łóżkiem. 
 ★ Biurko z łatwym dostępem do prądu z możliwość 

podłączenia wielu urządzeń jednocześnie. 
 ★ Coffee set i woda mineralna w pokoju 
 ★ Otwieralne okna, pozwalające cieszyć się nadmorskim 

klimatem. 
 ★ WiFi na terenie całego obiektu.  

To tylko kilka z wielu udogodnień w hotelu, zapewniających 
spokojny i komfortowy pobyt.

DOBRE SAMOPOCZUCIE
Specjaliści Instytutu Genesis zadbają skutecznie o Twoją 
regenerację i odprężenie. Codzienne zabiegi oraz możliwość 
korzystania z sauny i siłowni, sprawią, że nawet krótki pobyt 
pozwoli na pełny relaks. 

ZDROWIE NA TELERZU
Rano energii dodadzą Ci bogate śniadania przygotowane  
z produktów regionalnych, własnych wyrobów oraz produktów 
BIO oraz bomba witaminowa w postaci świeżo wyciskanych 
soków i świeżo palona kawa Arabika czy aromatyczna herbata. 
Wieczorem kulinarnych doznań dostarczą smaczne 
pełnowartościowe obiadokolacje.

W CENIE OFERTY
KAŻDEGO DNIA:

 ★ Zabieg kolagenowy na twarz dedykowany dla 
mężczyzn lub voucher 200 zł na inne zabiegi z oferty 
Instytutu Genesis*; 

 ★ Dostęp do sauny* i siłowni; 
 ★ Bezpłatne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego 
(rowerów, kijków do Nordic Walking).  
* prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca  
   w Instytucie Genesis: +48 512 025 942

KOMFORTOWO:
 ■ Noclegi w pokoju BIZNES jedno- lub dwuosobowym; 
 ■ Energetyczne BIO śniadania wzbogacone o regionalne oraz 

własne produkty;
 ■ Pełnowartościowe obiadokolacje; 
 ■ Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi; 
 ■ Bezpłatnie miejsce w monitorowanym garażu podziem-

nym lub na parkingu hotelowym - rondo (ilość miejsc 
ograniczona);

 ■ Możliwość przedłużenia do godziny 18.00 doby hotelowej  
w dniu wyjazdu*. 
* po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu w Recepcji:  
  +48 58 667 77 77

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK:
 ■ 20% na ofertę Lobby Bar; 
 ■ 20% na hotelową gastronomię;
 ■ 20% na usługi oferowane przez Instytut Genesis*; 
 ■ 10% na zakup produktów marki Baltic Collagen®.  

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

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI  
OD NASZYCH PARTNERÓW 

 ⊲ 15% na baseny i sauny w Aquapark Sopot;
 ⊲ 20% na laserowy paintball w STREFIE ZOLTAR;
 ⊲ 15% na atrakcje w Kolibki Adventure Park w Gdyni;
 ⊲ 15% w klubie bowlingowym Centrum U7;
 ⊲ 15% na wirtualną rzeczywistość w CYBER STREFA;
 ⊲ 15% na świat trampolin JUMPCITY;
 ⊲ 10% na Strzelnicę Sportową TARCZA-GDYNIA;
 ⊲ Bilet do Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym w cenie 

BILETU ULGOWEGO.

HOTEL NADMORSKI

INSTYTUT GENESIS WWW.INSTYTUTGENESIS.PLT: +48 58 667 52 00 GENESIS@NADMORSKI.PL

WWW.NADMORSKI.PL

Czas by złapać oddech! 
Znajdź chwilę i zadbaj o siebie. Odpocznij i zdystansuj się od codziennych spraw.  
Zrelaksuj się w komfortowych warunkach i zregeneruj w nadmorskiej, bezpiecznej lokalizacji.  

OFERTA GENTLEMAN** obowiązuje przez cały rok.*
* hotel zastrzega sobie możliwość wyłączenia oferty w wybranych 
terminach.
**z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, hotel zastrzega 
sobie możliwość zmiany oferty.

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

*ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

DLA 1 OSOBY 
W POKOJU 

JEDNOOSOBOWYM

ZA DOBĘ870*
 ZŁ

DLA 2 OSÓB 
W POKOJU 

DWUOSOBOWYM

ZA DOBĘ 600*
 ZŁ

Oferta obowiązuje od 8.04.2022r.

CENA OFERTY POZA SEZONEM - 1 października - 31 marca:

CENA OFERTY W SEZONIE - 1 kwietnia - 30 września:

DLA 1 OSOBY 
W POKOJU 

JEDNOOSOBOWYM

ZA DOBĘ1070*
 ZŁ

DLA 2 OSÓB 
W POKOJU 

DWUOSOBOWYM

ZA DOBĘ 800*
 ZŁ


