
ROMANTYCZNE 
CHWILE



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

NADMORSKA BLISKOŚĆ 
Wspólne spacery plażą, kojący szum fal i piękne nadmorskie 
widoki oraz bliskość lasów Parku Krajobrazowego przyniosą 
Wam odprężenie i relaks. 

Spokojna, urokliwa okolica hotelu i bliskie sąsiedztwo 
morza pozwolą na zdystansowanie się od codzienności oraz 
zapewnią wyjątkowy, romantyczny klimat, spotęgowany 
pięknym wschodem słońca.

RELAKS WE DWOJE
Relaksujące masaże oraz seanse w Instytucie Genesis 
wprowadzą Was w romantyczny nastrój.  

Przepiękna okolica hotelu z malowniczym Bulwarem 
Nadmorskim oraz cudowne tereny rezerwatu przyrody  
z klifami i morenowymi wzgórzami zachęcą Was do wspólnych 
aktywności. 

Jeżeli będziecie mieli ochotę na odkrywanie niezwykłego 
otoczenia hotelu, bezpłatnie wypożyczymy Wam rowery lub 
kijki do Nordic Walking.

ENERGIA NA CAŁY DZIEŃ
Przyjemnych doznań dostarczą Wam bogate śniadania 
przygotowane z produktów regionalnych, własnych wyrobów 
i produktów BIO oraz bomba witaminowa w postaci świeżo 
wyciskanych soków lub świeżo palona kawa Arabika.

Romantyczne kolacje z kieliszkiem wina wprawią Was  
w miły nastrój.

HOTEL NADMORSKI

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

WWW.NADMORSKI.PL

Znajdźcie chwile Tylko dla siebie i odprężcie się w romantycznej, nadmorskiej scenerii. 
Zapraszamy na romantyczny pobyt pełen pozytywnych emocji i niezapomnianych chwil.

Oferta ROMANTYCZNE CHWILE** obowiązuje przez cały rok.*
Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu, zaproponujemy bardzo korzystną ofertę, dopasowaną do preferowanego terminu  
i długości pobytu, 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 www.nadmorski.pl lub wysyłając zapytanie  mailem lub kontaktując się telefonicznie. 

Oferta obowiązuje od 23.01.2023r.

AKTYWNIE - INSTYTUT GENESIS:
 ɝ Bezpłatne wypożyczenie rowerów i kijków do Nordic 

Walking; 

 ɝ Bezpłatne korzystanie z siłowni;

 ɝ 15% na korzystanie z łaźni parowej*, sauny suchej*, jacuzzi*;

 ɝ 15% zniżki na usługi dostępne w Instytucie Genesis*;

 ɝ 15% zniżki na zakup biokosmetyków linii Baltic Collagen®.
* 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

W CENIE OFERTY:
 ɝ 90 minutowy seans* dla dwojga w strefie hydro 
wraz z sauną i jacuzzi oraz owocową przekąską.

 ɝ 30 minutowy masaż* (masaż odbywa się oddzielnie).
* prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca w Instytucie Genesis: 
+48 512 025 942

KOMFORTOWO:
 ɝ Noclegi w pokoju dwuosobowym;
 ɝ Energetyczne BIO śniadania wzbogacone o regionalne 
oraz własne produkty;

 ɝ Nastrojowa kolacja serwowana à la carte  
lub w formie bufetu wraz z kieliszkiem wina;

 ɝ Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;
 ɝ 20% zniżki na hotelową gastronomię (bez napojów);
 ɝ Bezpłatnie miejsce w monitorowanym garażu  
podziemnym lub na parkingu hotelowym - rondo  
(ilość miejsc ograniczona);

 ɝ Możliwość przedłużenia do godziny 18:00 doby hotelowej 
w dniu wyjazdu*.

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

CENA OFERTY POZA SEZONEM - 1 października - 31 marca:

1 180*
ZŁ

DLA 2 OSÓB W POKOJU DWUOSOBOWYM

ZA DOBĘ

1030*
ZŁ

DLA 2 OSÓB W POKOJU DWUOSOBOWYM

ZA DOBĘ

CENA OFERTY W SEZONIE - 1 kwietnia - 30 września:

*Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.


