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WIOSENNE
PRZEBUDZENIE

NADMORSKA WIOSNA



Zregeneruj się, odpocznij w naturalnym, nadmorskim klimacie 
i obudź w sobie nową, wiosenną energię.
Przepiękna okolica zmotywuje Cię do różnych form aktywności a komfortowy pobyt  
w Hotelu Nadmorskim**** pozwoli odpocząć i zyskać witalność. 

AKTYWNIE NAD MORZEM

Najbliższe otoczenie hotelu sprzyja różnym formom 
zdrowych aktywności:

 ⊲ Morze i plaża dla entuzjastów spacerów  
oraz amatorów sportów wodnych. 

 ⊲ Urokliwy Bulwar Nadmorski z oddzielonym pasem 
dla rowerzystów i biegaczy. 

 ⊲ Malownicze klify i wzgórza rezerwatu przyrody  
z pięknymi ścieżkami dla fanów trekingu  
czy Nording Walking. 

Ponadto w sąsiedztwie hotelu znajdują się: 

 ⊲ Korty tenisowe oraz park linowy.

ODPRĘŻENIE I REGENERACJA

Hotelowy Instytutu Genesis, zaprasza na relaksujace 
masaże oraz rytuały i zabiegi na bazie unikalnych 
biokosmetyków Baltic Collagen®.

WITALNOŚĆ NA CAŁY DZIEŃ
Energii doda Ci pyszne, zdrowe śniadanie a świeżo palona 
kawa Arabika i bogaty wybór aromatycznych herbat 
poprawi samopoczucie. 

W CENIE OFERTY
KOMFORTOWO I SMACZNIE

 ⊲ Noclegi w pokoju dwuosobowym;
 ⊲  Energetyczne śniadania; 
 ⊲ Bezpłatne 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/).

INSTYTUT GENESIS - AKTYWNIE I DLA URODY 
 ⊲ Bezpłatne wypożyczenie rowerów* i kijków  

do Nordic Walking*;
 ⊲ Bezpłatne korzystanie z siłowni.

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

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: +48 58 667 77 77.

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
 ⊲  20% na dania z karty menu w Restauracji Strefa 

Nadmorska (bez napojów);
 ⊲ 15% na usługi oferowane przez Instytut Genesis*;
 ⊲ 15% na zakup produktów marki Baltic Collagen®.

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

RABATY 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.

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

 

399 zł

CENA DLA 2 OSÓB W POKOJU 
2 OSOBOWYM ZE ŚNIADANIEM

ZA DOBĘ*

*cena dla pobytu minimum - 3 doby  
(ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

Oferta WIOSENNE PRZEBUDZENIE* dostępna jest 
od 21.03.2023 r. do 20.06.2023 r.**
* hotel zastrzega sobie możliwość zmiany oferty.

** hotel zastrzega sobie możliwość wyłączania oferty,  
    w wybranych terminach. 

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

Oferta obowiązuje od 16.02.2023r.


