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NOWOCZESNY APARTHOTEL
W CENTRUM GDYNI

Modern Tower to stylowe i eleganckie apartamenty 
na wynajem. krótko i długoterminowy.

Szereg udogodnień, jakie zapewniają nowoczesna, 
funkcjonalna architektura oraz znakomita 
lokalizacja z pięknym widokiem na Zatokę Gdańską 
i dostępem do rozwiniętej infrastruktury miejskiej, 
pozwolą korzystać w pełni z zalet atrakcyjnej 
lokalizacji w Gdyni.

135 prestiżowych apartamentów  metraże od 31-79 m2        apartamenty 1-3 pokojowe

O MODERN TOWER



INSPIRACJA 
MODERNIZMEM

Inspiracją architektoniczną dla projektu wieżowca 
jest modernizm – styl architektoniczny 
charakterystyczny dla zabudowy Gdyni. 
Modernizm stawia na funkcjonalność i racjonalizm 
przy jednoczesnym wyeliminowaniu zbędnego 
zdobnictwa.

Architektura modernizmu podąża za 
nowoczesnością. Szuka nowych, najbardziej 
funkcjonalnych rozwiązań, tworzona jest 
z myślą o użytkowniku. Prosta geometryczna 
bryła budynku, zdyscyplinowanie, jak i podkreślona 
abstrakcyjność projektu sprawiają, 
że Modern Towers wpisuje się doskonale 
w założenia trendów modernistycznych.

„„LESS IS MORE / MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ’’

         Mies Van Der Rohe 
 



ATRAKCYJNA NADMORSKA 
BIZNESOWA LOKALIZACJA
Modern Tower znajduje się przy ul. K. Górskiego, 
nieopodal Drogi Gdyńskiej, w otoczeniu zieleni Lasów 
Witomińskich i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Na dogodne usytuowanie obiektu składają się: 
sąsiedztwo terenów rekreacyjnych, szeroki dostęp 
do infrastruktury miejskiej oraz bliskość Zatoki 
Gdańskiej. 

Jednym z ważniejszych atutów tej lokalizacji jest 
bardzo dobra komunikacja z pozostałymi dzielnicami 
nie tylko Gdyni ale i całego Trójmiasta. Bliskość 
obwodnicy, Drogi Gdyńskiej, czy trasy S6 
prowadzącej na północ (m.in. na Półwysep Helski), jak 
i również bezpośrednie sąsiedztwo przystanków 
autobusowych, PKM i SKM umożliwią szybką 
i dogodną komunikację, również z lotniskiem.

LOKALIZACJA
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WAŻNIEJSZE
ODLEGŁOŚCI
Gdynia Arena: 150 m
Akwarium Gdyńskie MIR: 4,1 km
Teatr Muzyczny: 3,7 km

Bulwar Nadmorski: 2,5 km
Kępa Redłowska: 2,9 km
Molo Orłowo: 3,4 km
Skwer Kościuszki: 2,9 km
Monte Cassino Sopot: 6,5 km

C.H.Riviera: 600 m
Ul. Świętojańska: 1,6 km
Centrum handlowe Klif: 2,8 km

Kolejka PKM: 150m
Przystanek SKM: 950 m
Dworzec Główny: 2,7 km
Port promowy: 5,5 km
Lotnisko: 22 km

Łużycka Office Park: 250 m
Pomorski Park 
Naukowo Technologiczny: 950 m
Tritium Business Park: 3,5 km 

LOKALIZACJA



WYJĄTKOWE 
UDOGODNIENIA
Na parterze gości wita przestronne lobby z recepcją oraz 
różnorodne lokale usługowe, w tym klub fitness z siłownią 
do dyspozycji gości aparthotelu. W części podziemnej znajduje 
się hala garażowa i boksy na rowery. Przed obiektem utworzono 
ogólnodostępny parking. Taras widokowy na dachu zachwyci 
każdego widokiem na panoramę Zatoki Gdańskiej.

recepcja z lobby

klub fitness z siłownią

taras widokowy

hala garażowa

UDOGODNIENIA

serwis sprzątajacy

wifi

boksy na rowery



Gościnność i komfort pobytu w aparthotelu, niezależnie od jego długości to nasz priorytet.
Dbamy o jakość obsugi i szeroki wachlarz udogodnień, które uczynią pobyt jeszcze przyjemnieszym.

UDOGODNIENIA



KOMFORTOWE 
APARTAMENTY 1-3 pokojowe

Każdy apartament to nowocześnie umeblowana 
przestrzeń z w pełni wyposażoną̨ kuchnią bądź́ 
aneksem kuchennym, komfortową łazienką 
oraz sypialnią. 

Ponadto każdy apartament wyposażony jest 
w telewizję kablową, szybki stabilny Internet (każda 
jednostka posiada własny dostęp do Internetu) oraz 
galanterię hotelową (wysokiej jakości pościel, ręczniki, 
kosmetyki hotelowe).

Do dyspozycji Gości oddajemy do użytku miejsce 
parkingowe w hali garażowej lub na zewnątrz obiektu.

Dla Gości biznesowych mamy przygotowane stawki 
korporacyjne na nasze obiekty w Gdyni, Gdańsku, 
Warszawie czy Wrocławiu.

W celu otrzymania preferencyjnych warunków 
zapraszamy do kontaktu z nami:

Oferujemy w pełni zaaranżowane 
przestrzenie z ustandaryzowanym 
wyposażeniem, które są świetną 
alternatywą dla Gości podróżujących 
w celach biznesowych
krótko – lub długoterminowo.

APARTAMENTY

+48 535 999 009 
bądź mailowo 
moderntower@symphony.com.pl 



BIZNES LONGSTAY
Modern Tower, należący do sieci Symphony, 
to doskonałe rozwiązanie dla klientów 
z sektora biznesowego.  Proponujemy 
wynajem apartamentów w systemie 
Longstay - (powyżej 30 dni).

Longstay to dogodna opcja dla firm, 
które poszukują korzystnego 
rozwiązania dotyczącego zakwaterowania 
swoich pracowników.  Z ofertą Symphony 
Longstay bezproblemowo i szybko 
zorganizujesz komfortowe zakwaterowanie 
dla swoich najważniejszych pracowników 
czy zaproszonych klientów biznesowych 
przy zachowaniu minimum formalności, 
gdyż większość spraw związanych 
z wynajmem zorganizujemy za Ciebie.

Klientów zainteresowanych ofertą 
biznesowego najmu długoterminowego 
prosimy o kontakt w celu 
przedstawienia oferty indywidualnej. 

Dla naszych partnerów sektora 
biznesowego przygotowujemy propozycje
indywidualnie na preferencyjnych warunkach.

CO ZYSKUJESZ?
•   nowoczesne w pełni wyposażone  
    apartamenty
•   brak skomplikowanych umów najmu
•   stałe miesięczne opłaty
•   bez zbędnych faktur od dostawców    
    mediów
•   brak kaucji
•   jedna faktura zbiorcza dla firmy
•   łatwy i szybki system najmu

LONGSTAY



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE 
APARTAMENT DELUXE Apartament 
z aneksem kuchennym, dwiema sypialniami 60-79 m2 

Część wypoczynkowa: 
sofa rozkładana dwuosobowa 
tv - min. 40”

Sypialnia I: 
łóżko małżeńskie hotelowe 160 cm 
lub 2 łóżka pojedyncze 80 cm 
szafki nocne
lampki nocne 
szafa 
tv - min. 40”

Sypialnia II: 
1 łóżko pojedyncze 90 cm 
biurko 
szafki nocne 
lampki nocne 
szafa

Aneks kuchenny: 
płyta indukcyjna 
mikrofalówka / piekarnik 
lodówka min. 3 półki 
zmywarka 
czajnik elektryczny 
zestaw sztućców, naczyń 
i garnków dla 8 osób 
ekspres do kawy

Część jadalniana: 
stół sześcioosobowy 
sześć krzeseł

Łazienka: 
wanna z opcją prysznica/
prysznic 
miska ustępowa 
umywalka 
lustro 
pralka 
akcesoria łazienkowe 
(suszarka hotelowa)

Balkon/taras: 
zestaw wypoczynkowy 
ze stołem dla sześciu osób

Udogodnienia: 
internet wi-fi
telewizja min. 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria: 
deska do prasowania
żelazko 
suszarka na ubrania
 

TV  & WIFI aneks kuchenny
część 

wypoczynkowa lodówka prysznic

WYPOSAŻENIE
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