Hotele

Ogólne informacje
Hotel Bartan to nowoczesny, kameralny obiekt położony
w nadmorskiej, najbardziej zielonej części Gdańska, na malowniczej
Wyspie Sobieszewskiej. Dzięki lokalizacji na wyspie pełnej soczystej

Hotel Bartan

zieleni, szumiącej wody i pachnących żywicą sosnowych lasów jest
atrakcyjnym miejscem dla spragnionych ciszy i kontaktu z przyrodą.

ul. Turystyczna 9A | 80-680 Gdańsk
T 58 308 0999 | F 58 308 0943
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Bliskość morza, szerokiej piaszczystej plaży i dwóch rezerwatów
przyrody daje wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu.
Niewielki hotel z nadmorskim klimatem oferuje 30 komfortowo
urządzonych pokoi, w tym 3 apartamenty, a także restaurację,
klub nocny oraz centrum rekreacyjne z sauną, jacuzzi
i gabinetem masażu.
Zaplecze konferencyjne Hotelu Bartan to nowo zaaranżowana sala
konferencyjna oraz sala wielofunkcyjna z możliwością zaciemnienia.
Obie wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny
i bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Położony tuż nad morzem, wśród lasów wydmowych hotel
oferuje także wiele możliwości organizacji imprez integracyjnych
w terenie. Grupom firmowym polecamy: ognisko nad morzem,
catering pod namiotem na plaży, rejsy łodziami motorowymi
po Zatoce Gdańskiej lub Wisłą na gdańską Starówkę.
Informacje o salach
Nazwa sali
m²
Teatr Podkowa Przyjęcie Przyjęcie
				 zasiadane
stojące
Konferencyjna

60

50

35

35

50

Wielofunkcyjna

84

80

70

80

80

Liczba pokoi		

30

Liczba miejsc noclegowych		

70

Max. liczba osób = 80

Informacje o hotelu

Catering
Dumą hotelu jest Restauracja „Bursztynowa”, z kominkiem,
ogrodem zimowym i letnim tarasem. Serwowane są tu dania
kuchni polskiej i europejskiej. Szczególnie polecane są znakomite
dania z ryb, które były wielokrotnie nagradzane w konkursach
kulinarnych.
Wieczorami zapraszamy do hotelowego klubu nocnego „Bohnsack”.
Nawiązuje on do tradycji przedwojennego Sobieszewa, łącząc
stylowe wnętrza z nowoczesnością. Doskonałe nagłośnienie,
ekran plazmowy i klimatyzacja umożliwiają organizowanie
tu imprez muzycznych do 50 osób.

Informacje dodatkowe
Hotel położony jest niecałe 800 m od najpiękniejszej i najdłuższej
plaży w Gdańsku, do której dojście prowadzi utwardzoną drogą
przez las. Możliwy też jest dojazd samochodem na parking
przy samej plaży.

Dojazd
Hotel Bartan znajduje się we wschodniej części Gdańska,
przy wjeździe do miasta od strony Warszawy (trasa nr 7).
Dogodny dojazd samochodem, autobusem komunikacji miejskiej
(3 linie z centrum Gdańska) lub taksówką po preferencyjnych
cenach. Do dyspozycji zmotoryzowanych Gości hotel oddaje duży,
monitorowany i zamykany parking bezpośrednio przy obiekcie.
Hotel Bartan należy do grupy Polish Prestige Hotels & Resorts
www.hotelepph.pl.
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