
INFORMATOR HOTELOWY



Drodzy Goście,

Pragniemy Państwa serdecznie przywitać w Hotelu Antares. W imieniu całego
zespołu dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt upłynął w warunkach
sprzyjających wypoczynkowi, a Gościom przebywającym u nas podczas podróży
służbowej stworzymy warunki do regeneracji po wymagającym dniu pełnym
wyzwań zawodowych.

Chcielibyśmy, aby czuli się Państwo u nas jak we własnym domu. Jeżeli będzie
potrzebna pomoc lub pojawią się jakiekolwiek niedogodności, proszę
poinformować o tym nasz zespół. Zrobimy wszystko, aby poprawić Państwa
komfort podczas pobytu w Hotelu Antares.

 
Życzymy miłego pobytu

Zespół Hotelu Antares ***



Hotel 
przyjazny 
zwierzętom

Hotel 
z basenem

Sala 
fitness

Restauracja 
kuchni 

Polskiej

Bezpłatny 
parking

Wygodne 
łóżka



Doba hotelowa   14.00 - 12.00

Usługa budzenia 24h (w recepcji lub nr wew. 41)

Śniadania  
pon-pt     6.30 - 10.30
sob-nd     7.00 - 11.00

Restauracja a'la carte otwarta jest w godzinach popołudniowych,
o szczegóły można dopytać recepcję.

Sauna, basen, sala bilardowa     9.00 - 21.30

Kącik dla dzieci       24h

Sala fitness      24h

Bagażownia    24h 
O pozostawienie bagażu prosimy zapytać w recepcji

Depozyt w sejfie    24h
Wypełnij formularz depozytu i pozostaw swoje wartościowe rzeczy w sejfie recepcji

Apteczka, kosmetyki oraz środki higieny osobistej, dostępne w recepcji 24h

Pralnia - cennik dostępny w recepcji 

Wi-Fi 
nazwa          ANTARES.GUEST
hasło            hotelantares

Połączenia telefoniczne wewnętrzne

Recepcja                       41
między pokojami     nr pokoju



Palenie w całym budynku jest zabronione.
Pamiętaj drogi Gościu, że okno w pokoju to nadal pokój.

 
Naruszenie zakazu palenia oznacza naliczenie kary
zgodnej z §9 pkt 3 Regulaminu Hotelu tj. 800 pln.



STREFA WELLNESS:
 

BASEN I SAUNA
Można się do nich dostać jedynie widną DRUGĄ ( II) na poziom -1. 
 Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00 - 21:30.

Ręczniki znajdują się w szatni, natomiast szlafroki są dostępne do wypożyczenia
w hotelowej recepcji.

Saunę nagrzewają Państwo samodzielnie, pomocna będzie przy tym instrukcja
znajdująca się nad panelem samoobsługowym.

Telefon w szatni basenu pomoże skontaktować się z recepcją.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem basenu, znajdującym się na
wejściu do basenu

SALA FITNESS
Znajduje się na poziomie -1. Należy zjechać windą DRUGĄ (II)
 Czynna jest całą dobę.

SALA BILARDOWA
Klubowy wystrój sali, wygodne kanapy i duży stół bilardowy, zachęcają do
spędzenia wspólnych wieczorów. Rezerwacji sali na wyłączność należy dokonać
w recepcji.
Klucz do sali znajduje się w recepcji, a koszt za godzinę wynosi 20pln
Zapraszamy codziennie w godzinach popołudniowych.

KĄCIK ZABAW
Naszych najmłodszych Gości zapraszamy do kącika zabaw, gdzie mogą spędzić
beztroskie chwile w świecie dziecięcych gier i zabaw.
Pokój zabaw położony jest tuz obok sali bilardowej, dzięki czemu można
połączyć rozrywkę dorosłych i dzieci. 
Kącik zabaw jest dostępny przez 24 godziny na dobę , klucz jest w recepcji.



TVP 1
TVP 2
TVP 3 Gdańsk
TVP ABC
TVP Historia
TVP Sport
TVP Info
TVN
TVN 24
Polsat
Super Polsat

 

KANAŁY TELEWIZYJNE

Antena TV
Eska TV
Fokus TV
Metro
Nowa TV
Polo TV
Puls 2
Stopklatka TV
TV 4
TV 6
TV Plus
TV Trwam
TTV
Zoom TV
WP

France 24
TV 5 Monde Europe

 
 
 
 
 
 



B U R G E R Y
Classic Burger  z frytkami 38zł

 (bułka, wołowina 170g, ser, pomidor, ogórek, sałata, sos BBQ, 
majonez)

 
Burger z szarpaną wieprzowiną , z frytkami 33zł

 (bułka, szarpana wieprzowina 170g, ser, pomidor, ogórek, 
sałata, sos BBQ)

 

D A N I A  D L A  D Z I E C I
Spaghetti z mięsem w sosie pomidorowym (250g) 18zł

 
Stripsy z frytkami 24zł

 

D E S E R Y
Ciasto czekoladowe z lodami 16zł

 
2 gałki lodów z owocami i bitą śmietaną 16zł

 
Naleśniki z jabłkami (2szt) 16zł

 

 

M A K A R O N Y
Makaron carbonara z boczkiem (350g) 27zł

 
Tagliatelle z kurczakiem, szpinakiem, pieczarkami

i czosnkiem (350g) 32zł

 

D A N I A  G Ł � W N E
Żeberka wieprzowe (400g) z  dodatkami 43zł

 (opiekane ziemniaki, surówka)
 

Schab panierowany (260g)  z dodatkami 33zł
(opiekane ziemniaki, surówka)

 
Grillowana pierś kurczaka (220g) z dodatkami 32zł

 (frytki, surówka)
 

Pstrąg z pieca w cytrynowym sosie z dodatkami 38zł
(frytki i surówka, sos koperkowy)

 
Noga z kaczki (200g) z jabłkiem z dodatkami 42zł

 (puree ziemniaczane, sos z żurawiny na czerwonym winie) 
 

P R Z Y S T A W K I
Tatar z polędwicy wołowej (130g) z dodatkami 35zł

 (cebula, ogórek, anchois, żółtko, kapary, pieczarki marynowane, 
oliwa, chili, pieczywo)

 
Zestaw przystawek dla dwóch osób – ciepła deska 42zł

(panierowana mozzarella 4szt., jalapeno 4szt., 
stripsy z kurczaka 4szt., nachosy 80g.,frytki 150g)

 

Z U P Y
Zupa krem 15zł

 
Barszcz ukraiński ze śmietaną 18zł

 

P I E R O G I
 

Pierogi z ziemniakami i twarogiem z cebulką (10szt.) 29zł 
 

Pierogi z kaczką 6 szt. 29zł



PRZEWODNIK PO KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ

Najlepszym źródłem informacji i nawigacji w Trójmieście 
jest google maps z włączoną opcją transportu publicznego.

Jednak komunikacja z centrum Gdyni, jak i pozostałą częścią
Trójmiasta jest bardzo prosta.

Przystanek autobusowy/trolejbusowy znajdujący się najbliżej
hotelu (na rogu ulicy Kalksztajnów i Morskiej) to przystanek
"KALKSZTAJNÓW"  
Tuż obok przystanku, w kiosku (biały budyneczek) można kupić
bilet na komunikację miejską. Płatności można dokonać
jedynie gotówką. 
Polecamy również zakup u kierowcy oraz w aplikacjach, takich
jak "JAK DOJADĘ" lub "MPAY"
ROZKŁAD JAZDY

Stacja SKM "GDYNIA GRABÓWEK" znajduje się około 800m
od hotelu. Obecnie z uwagi na trwającą przebudowę peronu,
bilet można zakupić u konduktora (w pierwszych drzwiach
pociągu), lub w aplikacji "JAK DOJADĘ". Należy pamiętać, że
bilet taki trzeba zakupić jeszcze przed wejściem do pociągu.
Kontrole w SKM bywają bezlitosne.
Jeśli udało się zakupić bilet w kasie biletowej, trzeba pamiętać,
aby skasować go przed wejściem do pociągu. Kasowniki są przy
wejściach na perony. W pociągu jest już na to niestety za
późno.

TAXI
BLUETAXI oferująca korzystne ceny w Trójmieście i okolicy.
Można poprosić o zamówienie taksówki Recepcję lub pod
numerami: + 48 733-422-422 oraz +48 586-666-111

https://zkmgdynia.pl/
https://www.skm.pkp.pl/
https://www.bluetaxi.net.pl/
https://www.google.com/search?q=bluetaxi&rlz=1C1GCEB_enPL1025PL1025&oq=bluetaxi&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i30j0i10i30l2j0i10i30i625j0i10i30j69i60.2763j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=bluetaxi&rlz=1C1GCEB_enPL1025PL1025&oq=bluetaxi&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i30j0i10i30l2j0i10i30i625j0i10i30j69i60.2763j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Szpitalny oddział ratunkowy
Szpital Miejski 
ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia
 +48 603 275 093

Apteka całodobowa
Apteka Dom Leków
ul. Morska 127
+48 586 243 676

Przychodnia Weterynaryjna Morska
Morskavet
ul. Jacka Kaczmarskiego 1
http://morskavet.pl/ 
+48 587 108 192

Drogeria
Drogeria Rossmann
ul. Okrzei 1/5a
https://www.rossmann.pl/

Stacja Benzynowa
Circle K
ul. Morska 78a

Bankomat 
Euronet Skrzyżowanie ul. Morskiej i ul. Mireckiego
Planet Cash ul. Morska 82 (Kaufland)

Kantor
Kantory w Gdyni znajdują sie na ul. Abrahama
oraz w centrum handlowym Riviera.

https://goo.gl/maps/KeovBZj33hkhCwsi6
https://goo.gl/maps/KeovBZj33hkhCwsi6
https://goo.gl/maps/9HwUVi8KFVy5dH949
https://www.google.com/search?q=apteka+dom+lek%C3%B3w+gdynia&rlz=1C1GCEB_enPL1025PL1025&ei=eMn0Y46VFrGJrwTtlYjoCA&oq=apteka+dom+le&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCvARDHARCABDoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQguEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOg4IABCABBCxAxCDARDJA0oECEEYAFAAWO0WYMclaABwAXgAgAFmiAHRCJIBBDExLjKYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=14008575837470999715&lqi=ChhhcHRla2EgZG9tIGxla8OzdyBnZHluaWEiA4gBAUixo7Pu4quAgAhaNBAAEAEQAhADGAAYARgCGAMiGGFwdGVrYSBkb20gbGVrw7N3IGdkeW5pYSoICAIQABABEAKSAQhwaGFybWFjeaoBOhABGh8QASIbwipoiMav2xxly8JE8F1RqvOJEK8sINgTv9ZRKhUiEWFwdGVrYSBkb20gbGVrw7N3KAs&ved=2ahUKEwj46f7y3qb9AhUQyosKHRXzCyAQvS56BAgOEAE&sa=X&rlst=f
https://goo.gl/maps/jZYffkMEnnucv7rn9
https://www.google.com/search?q=morskavet&rlz=1C1GCEB_enPL1025PL1025&oq=morskavet&aqs=chrome..69i57j0i10i30.4639j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://goo.gl/maps/yYG82mTT56DRjpqP7
https://goo.gl/maps/kQyQi8KqT1HrTgqe8
https://goo.gl/maps/TVncpTB69CZmw4Pr5
https://goo.gl/maps/Lj7XjrZZ5AYDRT719
https://goo.gl/maps/cZgcnzo5nBzcRFd56
https://goo.gl/maps/VKw4XEZWRDxyMPYN6


MIEJSCA NAJLEPSZYCH AKTYWNYCH ATRAKCJI 
W GDYNI

 
JUMP CITY W GDYNI - park trampolin dla miłośników bezpiecznych akrobacji
ul. Tadeusza Wendy 7/9 https://gdynia.jumpcity.pl/ 

LODOWISKO ZIMOWE dla małych i dużych, na parkingu centrum handlowego
Riviera  https://gdyniasport.pl/

 AQUAPARK W REDZIE dla rodzinnych aktywności  ul. Morska 5, Reda
https://www.aquaparkreda.pl

ADVENTURE PARK KOLIBKI od parku linowego i wielkiej piaskownicy po
paintball i rajdy quadami ul. Bernadowska 1, Gdynia
https://www.adventurepark.pl/ 

STREFA ZOLTAR laserhouse - rozgrywki laserowe ul. Wójta Radtkego 36
https://www.strefazoltar.pl

KRĘGIELNIA / BILLARD Centrum U7 ul.  Świętojańska 133  https://www.u7.pl

CENTRUM ZABAW sala zabaw dla dzieci w różnym wieku ul. Świętojańska 133
https://amazonia.gdynia.pl/

PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH TRASACH I ATRAKCJACH GDYNI:
GDYNIA CITY GUIDE

 
 

https://gdynia.jumpcity.pl/?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHA2bHkPPDAcD383zMYOrSGY23c-vnMkGODAWBNnnl1eY6sSDsaFMAhoCyU0QAvD_BwE
https://gdynia.jumpcity.pl/?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHA2bHkPPDAcD383zMYOrSGY23c-vnMkGODAWBNnnl1eY6sSDsaFMAhoCyU0QAvD_BwE
https://gdyniasport.pl/pl/obiekty/lodowisko
https://www.aquaparkreda.pl/atrakcje?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHEzEOn-BcsRiCehTDE1C_0KAZCC307Uvc8WT5FMbVywjDUlnBTIXvBoCrggQAvD_BwE
https://www.adventurepark.pl/
https://www.adventurepark.pl/
https://www.strefazoltar.pl/gdynia/atrakcje-gdynia/
https://www.u7.pl/u7-gdynia/
https://amazonia.gdynia.pl/
http://gdynia.treespot.pl/aplikacje


MIEJSCA KULTURALNE/ HISTORYCZNE/ MUZEA
W GDYNI

 
GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE zabierz swoją kartę meldunkową i odbierz
zniżkę na bilet do kina. Plac Grunwaldzki 2  
https://gcf.org.pl/

MUZEUM EMIGRACJI  ul. Polska 1 
https://polska1.pl/ 

ORP BŁYSKAWICA cumujący w Porcie Gdyńskim przy skwerze Kościuszki
https://muzeummw.pl/orp-blyskawica/
 
 DAR POMORZA cumujący w Porcie Gdyńskim tuż obok "Błyskawicy"
https://nmm.pl/dar-pomorza/

AKWARIUM GDYŃSKIE dla ciekawskich wodnego życia  al. Jana Pawła II 1
https://akwarium.gdynia.pl/

CENTRUM NAUKI EKSPERYMENT  al. Zwycięstwa 96/98
 https://experyment.gdynia.pl/

TEATR  MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ  Plac Grunwaldzki 1
https://www.muzyczny.org/pl/

TEATR  MIEJSKI ul. Bema 26 
https://teatrgombrowicza.art.pl/ 

TEATR GDYNIA GŁÓWNA Plac Konstytucji 1
https://www.teatrgdyniaglowna.pl/

https://gcf.org.pl/
https://gcf.org.pl/
https://polska1.pl/
https://muzeummw.pl/orp-blyskawica/
https://nmm.pl/dar-pomorza/
https://akwarium.gdynia.pl/
https://experyment.gdynia.pl/
https://www.muzyczny.org/pl/
https://teatrgombrowicza.art.pl/
https://www.teatrgdyniaglowna.pl/


SALA KONFERENCYJNA
 

Poza bardzo komfortowymi i odpowiadającymi na wszelkie Państwa potrzeby
pokojami, dysponujemy również profesjonalną salą konferencyjną.

 
Ma ona powierzchnię 80 m2 komfortowo przystosowaną dla obsługi wydarzeń

dla 30 osób (oczywiście wiele zależy od ustawienia stołów i krzeseł). 
 

Wraz z wynajmem sali zapewniamy przerwę kawową, 
jak również lunch dla uczestników. 

 
Aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży

pod numerem +48 601-177-404 
lub adresem e-mail marketing@hotelanatares.pl



SALA DLA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH
 

Jeśli sala konferencyjna to zdecydowanie zbyt przytłaczająca przestrzeń,
proponujemy znacznie bardziej kameralną salę dla spotkań biznesowych lub

mniejszych (maksymalnie 5 osobowych) szkoleń czy warsztatów.
 

Wraz z wynajmem sali zapewniamy przerwę kawową, 
jak również lunch dla uczestników. 

 
Aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży

pod numerem +48 601-177-404 
lub adresem e-mail marketing@hotelanatares.pl



REGULAMIN HOTELOWY

Szanowni Goście, Dyrekcja Hotelu Antares wysoko cenić będzie Państwa współpracę w
przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego
pobytu naszych Gości.

§1
1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane
są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Jeśli najemca pokoju, zwany w dalszym ciągu „gościem hotelowym” nie określił czasu
pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 
§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy
powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 
§3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00
do godz. 22:00.
3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo
szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu,
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4
1. Hotel świadczy usługi w standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w
recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.



2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa hotelowego,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy, informacje o
gościu hotelowym,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności
gościa hotelowego, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e. sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które
nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby, w miarę możliwości, zamienić
pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§5
1. Na życzenie gościa hotelowego hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,
b. budzenie o oznaczonej godzinie,
c. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa
hotelowego w hotelu na podstawie formularza złożenia depozytu; przy czym w
udostępnionym gościom hotelowym sejfie hotelowym
mogą być przechowywane pieniądze, przedmioty wartościowe, których łączna
wartość nie przekracza dziesięciokrotności ceny za pokój,
d. przechowywanie bagażu, przy czym hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie
bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu
osobistego.

§6
1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez
osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu
Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.



§7
1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub
artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie
do depozytów recepcji.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej
odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku w sprawie
ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne
zakłady (Dziennik Ustaw z 1965 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami).
3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej
oddanych na przechowanie do depozytów recepcji hotelowej zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego wymienione w §6 punkt 1 niniejszego regulaminu oraz
postanowienia zawarte w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do tego
regulaminu noszącym nazwę „Zasady korzystania ze skrytek w sejfie hotelowym”.

§8
1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do gościa hotelowego.
2. Gość hotelowy może pozostawić samochód na parkingu strzeżonym zlokalizowanym
obok hotelu.

§9
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług
osobie, która narusza tę zasadę.
3. Goście przebywający ze zwierzętami domowymi (kot, pies) zobowiązani są do nie
pozostawiania ich w pokoju bez nadzoru. Mają również obowiązek zadbać o nie
zakłócanie spokojnego pobytu innych Gości przez pupila. 



4. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia
2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 529) jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego
hotelu.
Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny.
Ustalona grzywna to 800 PLN.

§10
1. Każdorazowo opuszczając pokój gość hotelowy winien sprawdzić zamknięcie drzwi i
pozostawić klucz w recepcji.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu
powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia pokoju.

§11
1.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa hotelowego
w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W
przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3
miesiące po czym dokona ich likwidacji.

 
Dyrekcja Hotelu



ul. Komandorska 59
81-232 Gdynia

tel. +48 58 623 36 39
+48 697 076 606

 
info@hotelantares.pl 
www.hotelantares.pl

Przedsiębiorstwo Ekotronik Sp.  z o.o. z siedziba w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzka 59, 
właściciel Hotelu Antares*** przy ulicy Komandorska 59 w Gdynia

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsScs1TarMM2C0UjWoMDFLS0k0SzZIMkizsEhNNrUyqEgxN7JITE4yMU81tjQ3Mzb2EsnIL0nNUUjMK0ksSi1WSE-pzMtMBAA6YRcM&q=hotel+antares+gdynia&rlz=1C1GCEB_enPL1025PL1025&oq=hotel+antares+gdynia&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30i625j69i60j69i65j69i60.5216j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://hotelantares.pl/

