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Zrelaksuj się!
Oddajemy 1% na każdy dzień Twojego wypoczynku!
www.nadmorski.pl

Niezapomniane wakacje nad Bałtykiem.

Oferta obowiązuje od 03.08.2022r.

W Hotelu Nadmorskim znajdziecie mnóstwo pomysłów na aktywny wypoczynek i odprężenie
w kameralnej atmosferze. To idealne miejsce na rodzinny wyjazd czy urlop w gronie przyjaciół.
Realizujemy POLSKI BON TURYSTYCZNY

SPĘDŹ CZAS AKTYWNIE

AKTYWNIE I DLA URODY – INSTYTUT GENESIS

⊲ Voucher w prezencie 50 zł - do Instytutu Genesis* lub na

Skorzystajcie z dostępnych na miejscu rowerów lub kijków do Nordic
Walking i aktywnie odkrywajcie niezwykłe otoczenie Hotelu. Mocnych
wrażeń dostarczy Wam rejs szybką łodzią motorową lub nurkowanie
wśród ponad 800 wraków spoczywających na dnie Zatoki Gdańskiej.

zakup biokosmetyków Baltic Collagen® (jeden na pokój);

⊲ Bezpłatne wypożyczenie sprzętu plażowego*: parawanów,

leżaków, ręczników*;

⊲ Bezpłatne wypożyczenie rowerów i kijków do nordic walking;

ENERGIA NA TALERZU

⊲ Bezpłatne korzystanie z siłowni*;

Zyskajcie energię dzięki zdrowym śniadaniom i lekkim obiadokolacjom,
przygotowywanym z produktów regionalnych, takich jak: świeżo
wypiekany chleb na zakwasie, domowe ciastka owsiane czy bogate
w jod ryby. Bomba witaminowa w postaci świeżo wyciskanych soków
z owoców i warzyw pozytywnie zenergetyzuje Was na cały dzień.

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

ZRELAKSUJ SIĘ

⊲ Sala zabaw i gier oraz pokój dla najmłodszych dzieci z bajkami

Po aktywnym wypoczynku odprężenie przyniosą
z aktywnym kolagenem czy wspólny relaks w saunach.

PRZYJEDŹ Z DZIEĆMI
⊲ Fun Zone: XBOX i piłkarzyki*;

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

zabiegi

W CENIE OFERTY

* z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, atrakcje dla dzieci
mogą być niedostępne.
** w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Recepcją,
tel.: +48 586 677 777.

KOMFORTOWO I SMACZNIE

⊲ Noclegi w pokoju jedno- lub dwuosobowym;
⊲ Śniadania wzbogaconego o produkty BIO, własne produkty

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK

oraz produkty regionalne, świeżo wyciskane soki;
⊲ Obiadokolacje wraz z napojami (woda, kawa i herbata);
⊲ 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/).

⊲ 2 0% na posiłki serwowane z karty menu w hotelowej Restauracji;
⊲ 10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis;
⊲ 10% na zakup produktów marki Baltic Collagen®.

POZNAJ TRÓJMIASTO Z RABATAMI
OD NASZYCH PARTNERÓW
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Oferta NADMORSKIE WAKACJE** dostępna jest
od 24.06.2022 r.* do 04.09.2022 r.*

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.

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.

PRZYKŁADOWA KALKULACJA CEN POBYTU
DLA 1 OSOBY
W POKOJU 1 OSOBOWYM

Liczba
dni

Liczba
noclegów

Standardowa wartość
pobytu dla 1 osoby

Wielkość specjalnej premii
(2% za każdy nocleg)

Wartość pobytu w
OFERCIE SPECJALNEJ

Cena pobytu za dobę dla 1 osoby
z wyżywieniem

1088,00

21,76

1116,24

533,12

od 467,84 zł
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2176,00

87,04

2138,96

522,24

ZA DOBĘ
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3264,00

195,84

3118,16

511,36
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7616,00

1066,24

6599,76

467,84

Liczba
dni

Liczba
noclegów

Standardowa wartość
pobytu dla 2 osób

Wielkość specjalnej premii
(2% za każdy nocleg)

Wartość pobytu w
OFERCIE SPECJALNEJ

Cena pobytu za dobę dla 2 osób
z wyżywieniem

3

2

1358,00

27,16

1380,84

665,42
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2716,00

108,64

2657,36

651,84
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4074,00

244,44

3879,56

638,26

15

14

9506,00

1330,84

8225,16

583,94

(Ceny zawierają podatek VAT
w obowiązującej stawce)

DLA 2 OSÓB
W POKOJU 2 OSOBOWYM

od 583,94 zł
ZA DOBĘ
(Ceny zawierają podatek VAT
w obowiązującej stawce)

Oferta dotyczy pobytu max. dla 15 dni / 14 noclegów.
GDYNIA, EJSMONDA 2

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

Zapraszamy!

