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Proponujemy Państwu zakwaterowanie podczas trwania Targów. Oferujemy hotele o zróżnicowanym 
standardzie w cenach specjalnych dla Gości targowych. Wszystkie proponowane obiekty  są położone 
stosunkowo niedaleko Targów. Warunki płatności zastaną podane w potwierdzeniu rezerwacji. Pokoje 
dostępne do wyczerpania posiadanej puli 
Śniadanie jest zawarte w cenie pokoju. Wszystkie pokoje posiadają łazienki.

Best Western Plus ARKON PARK***
niedawno  otwarty 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. 
Garaże płatne i parking przy obiekcie bezpłatny.

cena: pok. 1 os. - 215 zł
           pok. 2 os. - 240 zł

MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO****
nowoczesny hotel położony tuż przy Starym Mieście, blis-
ko dworca PKP i vis a vis punktu odpraw lotniskowych, 
ok. 4 km od Targów. Z pokoi hotelowych widok na Stare 
Miasto lub Stocznię Gdańską. Pokoje wyposażone w  
bezpłatny internet, indywidualną klimatyzację, TV, sejf, 
mini bar, zestaw do parzenia kawy i herbaty. Parking 
hotelowy zamykany, płatny.

cena: pokój 1 os. - 295 zł
           pokój 2 os. - 340 zł

BEETHOVEN***
nowoczesny, z ciekawym designem, kameralny 
obiekt położony w odległości ok. 2 km od gdańskiego 
Starego Miasta, ok. 6 km od terenów targowych. 
Pokoje wyposażone między innymi w TV, telefon, 
internet, zestaw do parzenia kawy i herbaty. Parking 
przy obiekcie bezpłatny, monitorowany. 

cena: pok. 1 os. -  220 zł
           pok. 2 os. -  285 zł

NOVOTEL MARINA***
nowoczesny hotel o dobrym standardzie położony tuż 
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, 
strzeżony vis a vis hotelu.

cena: pok. 1 os. - 260 zł
          pok. 2 os. - 305 zł

Best Western BONUM***
niewielki, butikowy hotel powstały w odrestaurowanych 
kamieniczkach,  położony na Starym Mieście, w 
odległości  ok. 4,5 km od Targów. Klimatyczne pokoje 
wyposażone m. in. w bezpłatny dostęp do internetu, 
biurko do pracy, zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
telewizor LCD oraz sejf.  Parking przy obiekcie.

cena: pok. 1 os. - 240 zł
           pok. 2 os. - 280 zł

NUMBER ONE***
nowy, elegancki obiekt położony w samym centrum 
historycznym miasta – na Wyspie Spichrzów, ok. 6,5 km od 
Targów. Wnętrza wyróżniają najwyższej jakości materiały 
i funkcjonalne aranżacje zainspirowane skandynawskim 
designem. Większość posiada balkony lub tarasy. Strefa 
WELLNESS z basenem wewnętrznym, saunami, jacuzzi i 

siłownią. Parking podziemny.

cena: pok. 1 os. - 295 zł
           pok. 2 os. - 335 zł



Biuro Turystyczne GDANKA TRAVEL

ul. Droszy skiego 26/27, 80-381   GDA SK

mail: gdanka@gdankatravel.pl, www.gdankatravel.pl

Targi Gra i Zabawa
18.11.2017 -19.11.2017

Biuro Rezerwacji
    BT Gdanka Travel
             ul. Droszyńskiego 26/27
                  80-381 Gdańsk
              tel: +48 58 533 44 54
 e-mail: gdanka@gdankatravel.pl

 

Proponujemy Państwu zakwaterowanie podczas trwania Targów. Oferujemy hotele o zróżnicowanym 
standardzie w cenach specjalnych dla Gości targowych. Wszystkie proponowane obiekty  są położone 
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Śniadanie jest zawarte w cenie pokoju. Wszystkie pokoje posiadają łazienki.

FOCUS PREMIUM****
nowy,  otwarty w 2016 roku obiekt, położony w hand-
lowej dzielnicy Wrzeszcz, tuż koło stacji kolejki i Galerii 
Metropolia, ok. 3 km od Targów. W pokojach m.in. 
bezpłatne WiFi, czajnik, lodówka. W łazience zestaw 
kosmetyków, suszarka do włosów. W obiekcie sauna, 
centrum fi tness, restauracja. Strzeżony parking w 
pobliżu.

cena: pok. 1 os. - 280 zł
           pok. 2 os. - 330 zł

SMART**
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.

cena: pok. 1 os. - 200 zł
           pok. 2 os. - 235 zł

IMPRESJA***
obiekt położony przy spokojnej uliczce w Gdańsku - 
Wrzeszczu z dogodnym dojazdem do  centrum miasta 
i  terenu Targów (odległość ok. 4,5 km). W każdym 
pokoju: telewizor LCD, telefon, radio z budzikiem oraz 
dostęp do bezprzewodowego internetu. Parking na-
ziemny i podziemny.

cena: pok. 1 os. - 220 zł
           pok. 2 os. - 295 zł

VILLA BALTICA***
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 hotelu rozpościera się widok na 
okoliczne drzewa i ogrody, z najwyższych pięter widać 
morze. Parking przy obiekcie dozorowany, zamykany.

cena: pok. 1 os. - 255 zł
           pok. 2 os. - 290 zł
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REZERWACJA HOTELOWA
Imię …................................ Nazwisko …....................................................

Firma …........................................................................................................

Adres ….......................................................................................................

tel./fax …....................................., e-mail....................................................

Szczegóły rezerwacji
      

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do naszego biura na adres: 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. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje 
anulację rezerwacji.

Multibank (BRE Bank) 70 1140 2017 0000 4802 1011 4256

2. warunki anulacji – szczegółowe warunki anulacji zależą od wybranego hotelu i zostaną podane w 
potwierdzeniu rezerwacji. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT 
i upoważniamy BT Gdanka Travel do wystawienia 
faktury VAT za zamówione świadczenia

numer NIP ….................................................................

data …......................... podpis …................................

Pieczątka fi rmowa


