NADMORSKI

ANTISTRESS

Przyjedź do Hotelu Nadmorskiego i spędź weekend pełen
relaksu, odpoczynku i regeneracji.
Odprężysz się nad morzem w malowniczej scenerii
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Rozsmakujesz się w naszej wykwintnej i tradycyjnej kuchni.
Zadbasz o siebie, korzystając ze zdrowego menu pełnego
regionalnych smaków i aromatów.

Podczas kolagenowego rytuału specjaliści Instytutu Genesis
pomogą Ci się w pełni zrelaksować i pozbyć stresu. Ponadto
możliwość korzystania z siłowni, jacuzzi oraz sauny, wpłynie
pozytywnie na Twoje ciało i samopoczucie.
W najbliższym otoczeniu hotelu znajduje się Bulwar
Nadmorski wraz z miejscem spacerowym a także ścieżkami
dla rowerzystów, rolkarzy i biegaczy. To malownicze miejsce
pozwoli Ci zapomnieć o codziennych troskach.

Pozwól sobie na odzyskanie wewnetrznej równowagi i zastąp stres pozytywną energią.
DLA 2 OSÓB W POKOJU
STANDARD DWUOSOBOWYM

DLA 2 OSÓB W POKOJU
STANDARD DWUOSOBOWYM

DLA 2 OSÓB W POKOJU
STANDARD DWUOSOBOWYM

1 180 ZŁ

1 520 ZŁ

2 190 ZŁ

3 DNI / 2 NOCE

4 DNI / 3 NOCE

6 DNI / 5 NOCY

Oferta ANTISTRESS WEEKEND obowiązuje pomiędzy 01.11.2018 r. a 28.02.2019 r.
Tym z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie pobytu zaproponujemy bardzo korzystną ofertę cenową, uwzględniającą
Państwa oczekiwania i potrzeby. Zostając dłużej, zapłacisz mniej!

W CENIE OFERTY:

KOMFORTOWO:

AKTYWNOŚĆ I ODPRĘŻENIE:

■■ Noclegi w pokoju STANDARD dwuosobowym;
■■ Śniadania wzbogacone o produkty BIO;
■■ Obiadokolacje serwowane à la carte w Restauracji Strefa
lub w formie bufetu;
■■ Dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi;
■■ Dostęp do kanałów filmowych PREMIUM oraz premier VOD;
■■ Parking przy hotelu, garaż podziemny za dodatkową opłatą;
■■ Możliwość przedłużenia do godziny 18.00 doby hotelowej
w dniu wyjazdu*.
* po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu
z działem Recepcji: +48 58 667 77 77

■■ Bezpłatne korzystanie z siłowni,
■■ Bezpłatne korzystanie z sauny i jacuzzi;
■■ Bezpłatne wypożyczenie rowerów oraz kijków do Nordic
Walking.

RELAKS I REGENERACJA – INSTYTUT GENESIS:
■■ RYTUAŁ KOLAGENOWA PRZYJEMNOŚĆ
– Odstresowujący rytuał, który rozpoczyna się nawilżającą
kolagenową kąpielą i aromatycznym peelingiem całego ciała,
a kończy relaksacyjnym masażem z kolagenową mgiełką*.
* prosimy o wcześniejszą rezerwację w Recepcji:
+48 58 667 77 77

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK:
■■ 10% rabatu na usługi dostępne w Instytucie Genesis;
■■ 10% rabatu na zakup biokosmetyków linii BalticCollagen®;
■■ 20% na dodatkowe posiłki serwowane z karty menu
w hotelowej Restauracji Strefa - Kuchnie Świata.

PROGRAM PARTNERSKI:
■■
■■
■■
■■

20% zniżki do STREFY ZOLTAR - na arenę zoltar;
15% rabatu na baseny i sauny w Aquapark Sopot;
15% rabatu na atrakcje w Kolibki Adventure Park w Gdyni;
15% zniżki na gry w sąsiadującym, profesjonalnym klubie
bowlingowym – Centrum U7;
■■ 15% rabatu do VR STUDIO - wirtualna rzeczywistość;
■■ 10% na świat trampolin JUMPCITY;
■■ 10% na Strzelnicę Taktyczną MoST w Gdyni;
■■ 10% na Strzelnicę Sportową TARCZA-GDYNIA.

GDYNIA, EJSMONDA 2

HOTEL NADMORSKI

T: +48 58 667 77 77

HOTEL@NADMORSKI.PL

WWW.NADMORSKI.PL

INSTYTUT GENESIS

T: +48 58 667 52 00

GENESIS@NADMORSKI.PL

WWW.INSTYTUTGENESIS.PL

Zapraszamy!

