
NADMORSKI JOD
ZADBAJ O SIEBIE!



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

Zapraszamy!

HOTEL NADMORSKI

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

WWW.NADMORSKI.PL

Oferta obowiązuje od 23.01.2023r.

W CENIE OFERTY
KOMFORTOWO:

 ■ Noclegi w pokoju STANDARD jedno lub dwuosobowym;
 ■ Śniadanie wzbogacone o produkty BIO;
 ■ Bogata w JOD obiadokolacja serwowana à la carte w 
Restauracji Strefa Nadmorska lub w formie bufetu;

 ■ Voucher o wartości 50 zł na zakup biokosmetyków linii 
BalticCollagen® (jeden na osobę);

 ■ 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 cenni-
kiem: https://www.zdiz.gdynia.pl/);

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

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

AKTYWNIE:
 ■ Bezpłatne korzystanie z siłowni;
 ■ Bezpłatne wypożyczenie rowerów i kijków do Nordic Walking*

* prosimy o wcześniejszą rezerwację: +48 58 667 77 77

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK:
 ■ 15% na korzystanie z łaźni parowej, sauny suchej, jacuzzi*;

 ■ 15% rabatu na usługi dostępne w Instytucie Genesis;

 ■ 15% rabatu na zakup biokosmetyków linii BalticCollagen®;

 ■ 20% na dodatkowe posiłki serwowane z karty menu w 
hotelowej Restauracji Strefa Nadmorska (bez napojów);

 ■ 20% na miejsce w garażu podziemnym w hotelu.
* prosimy o wcześniejszą rezerwację: +48 58 667 77 77

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;

 ⊲ 10% na świat trampolin JUMPCITY;

 ⊲ 10% na Strzelnicę Sportową TARCZA-GDYNIA;

 ⊲ Bilet do Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym w cenie BILETU 
ULGOWEGO.

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, t: +48 58 667 77 77

Nadmiar pracy, codzienne zmęczenie, zniechęcenie, spadki 
energetyczne oraz różne dolegliwości jesienno - zimowe, 
sprawiają, że nie czujemy się najlepiej. Jednym z czynników 
mających negatywny wpływ na nasz organizm, zwłaszcza w 
obszarach miejskich, jest niedobór jodu.

JOD jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, 
a jego braki potrafią wywołać poważne dolegliwości. Oferta 
NADMORSKI JOD - to pobyt, którego celem jest intensywne 
dostarczenie organizmowi jodu, ogólna poprawa samopoczucia i 
podniesienie odporności.

Pobyt NADMORSKI JOD w zależności od Państwa preferencji, 
może przebiegać relaksacyjnie lub mieć charakter aktywnego 
wypoczynku. 

W najbliższym otoczeniu hotelu znajduje się dwukilometrowy Bulwar 
Nadmorski wraz ze ścieżkami dla rowerzystów, rolkarzy i biegaczy 
oraz miejscem spacerowym.

Dodatkowo możecie Państwo korzystać z urozmaiconych 
topograficznie terenów leśnych, Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego z malowniczymi klifami i piaszczystym brzegiem 
plaży, którym spacerem można dotrzeć do Sopotu i Gdańska.

W ramach oferty NADMORSKI JOD przygotowaliśmy specjalnie 
dedykowane menu oparte na rybach. 

Połączenie tych wszystkich elementów sprawi, że pomimo 
krótkiego pobytu ilość dostarczonego JODu, na dłuższy 
czas zaspokoi niezbędne potrzeby organizmu. 

Oferta NADMORSKI JOD** obowiązuje przez cały rok*.

Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu, zapropo-
nujemy bardzo korzystną ofertę, uwzględniającą Państwa oczekiwania  
i potrzeby.

* hotel zastrzega sobie możliwość wyłączenia oferty w wybranych terminach
** hotel zastrzega sobie możliwość zmiany oferty

Prosimy o sprawdzenie dostępności oferty poprzez stronę: nadmorski.pl  
albo wysyłając zapytanie mailem lub kontaktując się telefonicznie:  
+48 58 667 77 77 / rezerwacja@nadmorski.pl

580 ZŁ

DLA 1 OSOBY W POKOJU  
STANDARD JEDNOOSOBOWYM

ZA DOBĘ
710 ZŁ

DLA 2 OSÓB W POKOJU 
STANDARD DWUOSOBOWYM

ZA DOBĘ

CENA OFERTY W SEZONIE (1 kwietnia - 30 września)

430 ZŁ

DLA 1 OSOBY W POKOJU  
STANDARD JEDNOOSOBOWYM

ZA DOBĘ
560 ZŁ

DLA 2 OSÓB W POKOJU 
STANDARD DWUOSOBOWYM

ZA DOBĘ

CENA OFERTY POZA SEZONEM (1 października - 31 marca)


