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proponujemy Państwu zakwaterowanie podczas trwania Targów. Oferujemy hotele o
zróżnicowanym standardzie. Ceny zostały wynegocjowane specjalnie dla Gości targowych. Po
otrzymaniu rezerwacji prześlemy potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z warunkami
płatności. Cennik nr 1. Obowiązuje do odwołania.
Śniadanie jest zawarte w cenie pokoju. Wszystkie pokoje posiadają łazienki.
Wszystkich naszych Klientów zapraszamy na dodatkową atrakcję – bezpłatne zwiedzanie Gdańska z
przewodnikiem. O szczegółach poinformujemy przed Targami.

Oferujemy również możliwość zamówienia innych usług turystycznych.
ALMOND Business & SPA****

ARKON PARK****

Powstały w 2016 roku, na miejscu dawnej
fabryki kakao i marcepanu nowoczesny obiekt
położony blisko Starego Miasta nad Starą
Motławą, ok. 6.5 km od Targów. Pastelowe
pokoje
posiadają
funkcjonalne
meble,
klimatyzację, sejf, minibar. W hotelu usługi
Wellness i SPA, basen. Parking płatny.

przyjemny hotel, położony w Gdańsku – Oliwie,
w spokojnym miejscu, ok. 7,5 km od Targów.
Pokoje nowoczesne i funkcjonalne, wyposażenie
obejmuje: telewizor LCD, telefon, zestaw do
parzenia kawy/herbaty, biurko z wygodnym
krzesłem do pracy. W hotelu: korty do squasha,
sauna, restauracja. Garaż i parking płatny.

pok. 1 os. - 390 zł
pok. 2 os. - 440 zł
FOCUS PREMIUM****

pok. 1 os. - 510 zł
pok. 2 os. - 540 zł
GALION***

otwarty w 2016 roku obiekt, położony w
handlowej dzielnicy Wrzeszcz, tuż koło stacji
PKP, kolejki i Galerii Metropolia, ok. 3 km od
Targów, dobrze skomunikowany z lotniskiem. W
pokojach m.in. bezpłatne WiFi, czajnik, lodówka.
W łazience zestaw kosmetyków, suszarka do
włosów. W obiekcie sauna, centrum fitness,
restauracja. Płatny parking w pobliżu.

Hotel położony jest w Górkach Zachodnich –
cichej, nadmorskiej dzielnicy Gdańska, blisko
plaży i lasu, zaledwie 15 minut od centrum,
1800 metrów od przystanku, ok. 14 km od
Targów. W pokojach WiFi. Hotel dysponuje
własną mariną.
W obiekcie restauracja,
siłownia, sauna, wokół zadbany teren z
ceglanymi kortami. Parking płatny i bezpłatny.

pok. 1 os. - 420 zł
pok. 2 os. - 460 zł
HOLIDAY INN GDAŃSK – CITY CENTRE****

pok. 1 os. - 245 zł
pok. 2 os. - 290 zł
IBB DŁUGI TARG****

niedawno otwarty, położony w samym centrum Jeden z nowszych hoteli w mieście, położony
miasta na Wyspie Spichrzów, ok. 6 km od terenu przy ul. Długi Targ – w samym centrum Starego
Targów. Przestronne, nowocześnie urządzone Miasta ok. 5,5 km od Targów. Stonowane i

pokoje z klimatyzacją. W hotelu centrum fitness bardzo wygodnie wyposażone pokoje posiadają
czynne całą dobę, przytulne lobby, restauracja, klimatyzację, minibar, zestaw do parzenia kawy i
bar i taras widokowy. Parking …
herbaty. Klub bilardowy w hotelu. Parking …

pok. 1 os. - 610 zł
pok. 2 os. - 640 zł
NOVOTEL GDAŃSK MARINA***
nowoczesny hotel o dobrym standardzie
położony przy plaży, blisko granicy Gdańska z
Sopotem, ok. 7,5 km od Targów. Nowoczesne
pokoje wyposażone w telewizor z dostępem do
kanałów telewizji kablowej, minibar i biurko. W
hotelu restauracja, kryty basen. Parking płatny.
pok. 1 os. - 445 zł
pok. 2 os. - 480 zł
PURO****

pok. 1 os. - 485 zł
pok. 2 os. - 530 zł
MERCURE GDAŃSK POSEJDON***
hotel położony blisko plaży Gdańsk – Jelitkowo,
otoczony ładnym ogrodem, ok. 7 km od Targów
oferuje przestronne pokoje po remoncie, z
telewizją satelitarną. Do dyspozycji Gości jest
centrum fitness, sauna, gabinet masażu, jak
również nowoczesny basen. Hotel otoczony
ładnym ogrodem. Parking płatny.
pok. 1 os. - 430 zł
pok. 2 os. - 470 zł
RADISSON HOTEL & SUITES GDAŃSK****

hotel w stylu skandynawskim, otwarty w 2015
roku, położony w samym centrum Starego
Miasta ok. 6 km od Targów. Nowoczesne i
bardzo funkcjonalne pokoje stwarzają idealne
warunki do relaksu. Na terenie hotelu
restauracja, serwis kawowy w lobby, Fitness
Room. Parking płatny.

Jeden z nowszych hoteli w mieście, położony w
centrum miasta, nad Motławą, ok. 6 km od
Targów. Stylowe pokoje są wyposażone między
innymi w czajnik, telewizor, klimatyzację. W
hotelu znajduje się restauracja, bar, centrum
fitness, basen. Parking płatny.

pok. 1 os. – 95 Euro*
pok. 2 os. – 105 Euro*
*Płatność w złotówkach wg kursu średniego NBP
SMART**

pok. 1 os. - 610 zł
pok. 2 os. - 670 zł
VILLA BALTICA*** SOPOT

nowoczesny,
oddany w 2015 roku hotel,
położony w popularnej dzielnicy Gdańska –
Wrzeszczu, oddalony od Targów ok. 5,5 km.
Eleganckie pokoje wyposażone w telewizory
LCD, bezpłatny dostęp do internetu. W hotelu do
dyspozycji Gości przyjemna
restauracja,
biblioteczka. Bezpłatny parking przy obiekcie….

położony tuż przy plaży oraz przystani rybackiej
w Sopocie, w uroczej, spokojnej okolicy. Od
promenady nadmorskiej i plaży dzieli hotel
zaledwie 30 m, a od centrum Sopotu
dziesięciominutowy spacer, 10 km od Targów. Z
okien z najwyższych pięter widać morze. Parking
przy obiekcie dozorowany, zamykany.

pok. 1 os. - 255 zł
pok. 2 os. - 280 zł

pok. 1 os. - 250 zł
pok. 2 os. - 285 zł
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REZERWACJA HOTELOWA
Imię ….............................. Nazwisko …....................................................
Firma ….....................................................................................................
Adres ….....................................................................................................
tel/fax …....................................., e-mail....................................................
szczegóły rezerwacji

lp.

Hotel

Termin pobytu

Ilość pokoi
1-os.

2-os.

3-os.

1.
2.
3.
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do naszego biura e-mail: gdanka@gdankatravel.pl.
Do formularza proszę dołączyć listę uczestników z podziałem na pokoje.
1. płatność: 100% wartości zamówienia powinna być przekazana na konto biura Gdanka Travel w
terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Konto: mBank 70 1140 2017 0000 4802 1011 4256
2. warunki anulacji – szczegółowe warunki anulacji zależą od wybranego hotelu i zostaną podane w
potwierdzeniu rezerwacji. . Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulację rezerwacji.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT i upoważniamy BT
Gdanka Travel do wystawienia faktury za zamówione
świadczenia
numer NIP ….....................................
data …..........................podpis ….................................

Pieczątka

