NADMORSKIE POGODNE ŚWIĘTA

NADMORSKIE

POGODNE ŚWIĘTA
www.nadmorski.pl

Oferta ważna od 25.08.2022

Święta Bożego Narodzenia w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni
Spędź czarujące, rodzinne Święta w nadmorskim klimacie.
Odpocznij nad morzem w spokojnej, zimowej
scenerii. Skorzystaj z atutów przepięknej
lokalizacji hotelu. Bliskość morza i plaży oraz
Bulwaru Nadmorskiego - 2 kilometrowej trasy
spacerowej z osobną ścieżką dla biegaczy.
Tuż obok Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
z malowniczymi klifowymi wzgórzami i mnóstwem
ścieżek
dla
spacerowiczów,
rowerzystów
oraz narciarzy.
Rozsmakuj się w naszej wykwintnej, tradycyjnej
i zdrowej kuchni, pełnej regionalnych smaków
i aromatów. Poczuj wyjątkową atmosferę Bożego
Narodzenia podczas uroczystej Kolacji Wigilijnej.

W CENIE OFERTY:
KOMFORTOWO I SMACZNIE:
■ Noclegi w pokoju jedno - lub dwuosobowym;
■ Zdrowe śniadania wzbogacone o produkty BIO;
■ Uroczysta Kolacja Wigilijna;
■ Dwie uroczyste Obiadokolacje Świąteczne;
■ Bezpłatny dostęp do Wi-Fi;
■ 20% zniżki na dania z karty menu w hotelowej
Restauracji (bez napojów);
■ 20% zniżki na miejsce w garażu podziemnym;
■ Przedłużona do godziny 18.00 doba hotelowa
w dniu wyjazdu*.
* po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu z Recepcją:
Tel.: +48 58 667 77 77

Ciesz się beztroską nadchodzących Świąt.
23-26.12.2022

23-26.12.2022

4 DNI POBYTU, 3 NOCLEGI

4 DNI POBYTU, 3 NOCLEGI

1954 ZŁ

1507 ZŁ

DLA 2 OSÓB
W POKOJU DWUOSOBOWYM

DLA 1 OSOBY
W POKOJU JEDNOOSOBOWYM

Oferta NADMORSKIE POGODNE ŚWIĘTA* obowiązuje
od 23.12.2022r. do 26.12.2022r.

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

DODATKOWE ATRAKCJE DLA DZIECI:

■ Fun Zone: XBOX i piłkarzyki*;
■ Sala zabaw i gier*;
■ Pokój dla najmłodszych dzieci z bajkami i
kolorowankami*.
* hotel zastrzega sobie możliwość zmiany oferty.

* hotel zastrzega sobie możliwość zmiany oferty.

PRZYJEDŹ WCZEŚNIEJ LUB ZOSTAŃ Z NAMI DŁUŻEJ.Proponujemy
przedłużenie pobytu w cenie 598 zł dla 2 os. lub 459 zł dla 1 os. pokój za dobę z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja).
ZOSTAJĄC DŁUŻEJ ZAPŁACISZ MNIEJ!
Jeżeli zdecydują się Państwo na przedłużenie pobytu, zapraszamy
również do skorzystania z naszej oferty
UROCZYSTA KOLACJA SYLWESTROWA* / BAL SYLWESTROWY*
w dniu 31.12.2022, w specjalnej cenie 400 zł/os.

AKTYWNIE I DLA URODY – INSTYTUT GENESIS:
■
■
■
■

* hotel zastrzega sobie możliwość zmiany oferty.

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

PREZENTY ŚWIĄTECZNE OD HOTELU:
■
■

VOUCHER o wartości 50 zł na zakup biokosmetyków
BalticCollagen® (jeden na pokój)
VOUCHER z 15% zniżką na pobyt WEEKENDOWY
lub WAKACYJNY w 2023 roku.

PARKING:
• Bezpłatne miejsca postojowe na parkingu hotelowym - rondo
(ilość miejsc ograniczona);
• Możliwość skorzystania odpłatnie z hotelowego garażu podziemnego;
• Duży miejski* parking przy hotelu (*opłaty zgodnie z cennikiem:
https://www.zdiz.gdynia.pl/).

Bezpłatne korzystanie z siłowni;
Bezpłatne wypożyczenie kijków do NordicWalking*;
10% na usługi oferowane przez Instytut Genesis*;
10% rabatu na zakup produktów kosmetycznych
BalticCollagen®.

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.

Zapraszamy!
GDYNIA, EJSMONDA 2

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

