Noclegi w Gdyni - hasło "podróżnicy"
NOCLEGI W GDYNI
Uczestnikom IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów przysługuje
5-25% zniżka na hasło „Podróżnicy” w niżej wymienionych obiektach noclegowych w Gdyni:
Hotel Kuracyjny *** - 25% zniżki
Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia
tel. recepcja +48 58 66 77 823
strona www: www.hotelkuracyjny.pl,
e-mail: hotel@hotelkuracyjny.pl
50 miejsc, pokoje z łazienkami, śniadaniem, TV/TVSat, telefonem, minibary, Internetem. 2
pokoje dla niepełnosprawnych, restauracja. Zwierzęta akceptowane. Parking w odległości
200m. Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej (gabinety fizykoterapii, 2 sale gimnastyczne,
dział hydroterapii, kriosauna, różne rodzaje sauny, gabinety masażu i ćwiczeń indywidualnych)
Cennik:
Pokój 1 os. - 350 zł
Pokój 2 os. - 450 zł
pokoje LUX - 500 zł
apartament - 900 zł
Hotel Dom Marynarza ** - 5% zniżki
Al. Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
tel.+48 58 622 00 25
fax. 622 00 27
strona www: www.dommarynarza.pl
e-mail: dommarynarza@wp.pl
133 miejsc, wszystkie pokoje z łazienkami, tv, telefonem, śniadaniem, tv, restauracja, bar, dwa
parkingi niestrzeżone, zwierzęta (małe) za dodatkową opłatą, sala bankietowa, możliwość
negocjacji cen przy grupach, powyżej 40 osób możliwa zniżka do 20%; 2 sale konferencyjne (50
i 80os.) z wyposażeniem (nagłośnienie, flipchat, ekran, rzutnik).
Ceny:
1 os. – 150 zł
2 os. – 190 zł
3 os. – 235 zł
4 os. – 250 zł
Apartament – 300 zł
Hotel Antracyt**
ul. Korzeniowskiego 19 D, 81-376 Gdynia
telefon: + 48 58 620 68 11
fax: 620 65 71
strona www: www.hotel-antracyt.pl
e-mail: gdynia@hotel-antracyt.pl
70 miejsc. 17 pokoi 1os., 25 pokoi 2 i 3 os., 3 bogato wyposażone apartamenty. Pokoje z
łazienkami, wyposażone są w telefony oraz sprzęt TV i video, w cenie pokoju śniadanie, widok
na morze. Parking strzeżony (20 PLN/doba) oraz możliwość korzystania ze stacji obsługi

samochodów. Brak akceptacji zwierząt. Gastronomia: restauracja z kuchnią staropolską na 110
osób. Usługi: w pełni wyposażona sala szkoleniowo-konferencyjna na 30 osób (m.in.
magnetowid wraz z kolorowym telewizor.
Cena promocyjna pokoju 2 os. - 180 zł

Bursztynek – Wynajem Pokoi Gościnnych – 10% rabatu
ul. Wyspiańskiego 15, 81-435 Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana
tel. +48 58 622 05 05
fax. 622 38 50
e-mail: bursztyneknocleg@poczta.onet.pl
strona www: www.nadmorze.pl/bursztynek
17 miejsc. (1x1os., 5x2os., 1x2os.+ dostawka, 1x3os.) Bardzo wysoki standard, pokoje z
łazienkami, pościelą, tv, telefonem, radiem, lodówką, czajnik, szklaneczki, deska do krojenia,
parking-3 miejsca. Dojazd: autobus nr 128 z ul. Wójta Radtkego.
Ceny:
1 pokój - 60 zł
6 pokoi - 100 zł
1 * 3os. - 150 zł
Dodatkowa osoba bez dostawki - 20 zł
Dodatkowa osoba z dostawką - 40 zł

Bed & Breakfast ŻEGLARZ Pokoje Gościnne – 15% rabatu
ul. Chwarznieńska 47 A, 81-602 Gdynia Witomino
tel./fax. +48 58 624 13 86
e-mail: recepcja@przenocuj.eu
strona www: www.przenocyuj.eu
20 miejsc Ładne pokoje z łazienkami, TV, radio, 3 x 2os., 2 x 2os (+ dostawka), 1 x 3os. i 1x 4os.
Pokoje „studenckie” o niższym standardzie – radio, łazienki na korytarzu. Parking na posesji.
Zwierzęta akceptowane bez opłat.
Ceny:
Pokój 1 os. - 80 zł
Pokój 2 os. z osobnymi łóżkami - 100 zł lub 120 zł
Pokój 2 os. z łożem małżeńskim - 120 zł
Pokój 3 os. - 140 zł
Pokój 3 os. - 160 zł
Pokoje 3-4 os. o niższym standardzie – 30 zł/os.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 10% zniżki
Energetyków 13 A, 81-184 Gdynia
tel. +48 58 627 10 05/06
e-mail: ssm-gdynia@wp.pl
76 miejsc w pokojach 2-4, 6 i 8os., łazienka i WC na korytarzu, kuchnia samoobsługowa z
pełnym wyposażeniem, czynne od 17.00 do 22.00. Świetlica, parking, grill.
Ceny:
dla osób dorosłych 1 noc - 25,82 zł, następna 21,00 zł
dla studentów 1 noc - 20,04 zł, następna 15,22 zł

Willa Domika – 5% zniżki
ul. Batalionów Chłopskich 12
81-472 Gdynia – Redłowo
tel. (058) 622-56-88 (po godzinie 17.00) lub 0 503 901 457,
e-mail: domika_gdynia@wp.pl
Ok. 14 miejsc - wolnostojący dom z miejscami parkingowymi (za dodatkową opłatą możliwość
garażowania samochodu), miła atmosfera, ogródek, pokoje z łazienkami, czajnik, radio, tv na
życzenie, aneks kuchenny (zawierającym m.in. lodówkę i kuchenkę elektryczną)
Ceny:
1 os. – 60 zł – powyżej 3 dób 50 zł
2 os. – 80 zł
3 os. – 105 zł
Willa Zosieńka – 20% zniżki
ul. Sędzickiego 22, 81-374 Gdynia
telefon: +48 58 620-03-85, fax: 620-03-85
e-mail: willazosienka@poczta.fm
Max. 10 miejsc. Obiekt położony bardzo blisko plaży (50m) i w centrum Gdyni. Pokoje 1-, 2-, 3-,
4-os. o bardzo dobrym standardzie.
Pokój 2 osobowy – 80zł/doba
Pokój 3 osobowy – 120 zł/doba
Willa Buki
ul. Bydgoska 38, 81-322 Gdynia Centrum
tel. +48 58 620-78-78, e-mail: willabuki@witomińska.net
www.willabuki.witominska.net
Ok.18 miejsc - 4 x 2-os. 2 x 3-os. Wysoki standard, pokoje z łazienkami, TV-salon, radio,
czajnik bezprzewodowy, naczynia kuchenne, oddzielne wejście do domu, dobrze wyposażona
kuchnia, parking niestrzeżony,
Pokój 2 osobowy po zniżce 90 zł
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