FREE TIME FESTIWAL 2020
4 – 5.04.2020
Biuro Rezerwacji
BT Gdanka Travel
ul. Rzeczypospolitej 8
80-369 Gdańsk
tel. 500 077 944, 58/ 533 44 54
e-mail: gdanka@gdankatravel.pl

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.
Śniadanie jest zawarte w cenie pokoju*. Wszystkie pokoje posiadają łazienki.
*Z wyjątkiem oferty apt. Baltica Towers

Oferujemy również możliwość zamówienia innych usług turystycznych.
APARTHOTEL Baltica Towers***/****

ARKON PARK****

nowy obiekt, składający się z ponad 100
komfortowych i w pełni wyposażonych
apartamentów położonych nad Zatoką Gdańską,
w odległości zaledwie 800 m od plaży i niecałe 4
km od terenu Targów. W każdym apartamencie
znajduje się sypialnia z łóżkiem małżeńskim,
pokój dzienny z sofą i aneksem kuchennym,
łazienka. Parking.
Cena apartamentu 250 zł/doba*

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 przy obiekcie.
pok. 1 os. - 210 zł
pok. 2 os. - 245 zł

*Cena dotyczy zakwaterowania 1, 2 lub
3 osób. Uwaga: cena nie zawiera
śniadania!
HOLIDAY INN GDAŃSK****

IBB**** Długi Targ

Niedawno powstały nowoczesny hotel znanej
marki, położony w ścisłym centrum miasta, na
Wyspie Spichrzów. W hotelu znajduje się
całodobowe centrum fitness, Sky Bar na 7
piętrze i restauracja. Pokoje klimatyzowane,
objęte zakazem palenia.

Jeden z najnowszych hoteli w mieście, położony
przy ul. Długi Targ – w samym centrum Starego
Miasta ok. 5,5 km od Targów. Stonowane i
bardzo dobrze wyposażone pokoje posiadają
klimatyzację, minibar, zestaw do parzenia kawy i
herbaty. Klub bilardowy w hotelu.

pok. 1 os. - 270 zł
pok. 2 os. - 310 zł

pok. 1 os. - 310 zł
pok. 2 os. - 370 zł

IMPRESJA***

MERCURE GDAŃSK POSEJDON***

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 naziemny i
podziemny.
pok. 1 os. - 230 zł
pok. 2 os. - 270 zł

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. Parking strzeżony.

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.
pok. 1 os. - 195 zł
pok. 2 os. - 220 zł

pok. 1 os. - 280 zł
pok. 2 os. - 320 zł

FREE TIME FESTIWAL 2020
4 – 5.04.2020
BT Gdanka Travel
ul. Rzeczypospolitej 8 80-369 Gdańsk
tel. 500 077 944, 58/ 533 44 54
e-mail: gdanka@gdankatravel.pl

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

