klimaty pomorza

Oaza spokoju
w nadmorskiej
części Gdańska

Po słonecznej
stronie

Gdańska
H

otel Bartan to nowoczesny, i bezprzewodowy dostęp do interne
kameralny obiekt położony tu. Położony tuż nad morzem, wśród
w nadmorskiej, najbardziej lasów wydmowych hotel oferuje tak
zielonej części Gdańska, na malow
że wiele możliwości organizacji
niczej Wyspie Sobieszewskiej.
imprez integracyjnych w te
Dzięki lokalizacji na wyspie
renie. Dla bardziej wyma
pełnej soczystej zieleni,
gających – rejsy łodziami
Najpiękniejsza
szumiącej wody i pachną
motorowymi po Zatoce
plaża
cych żywicą sosnowych
Gdańskiej lub Wisłą na
Trójmiasta
lasów jest atrakcyjnym
gdańską Starówkę.
miejscem dla spragnionych
Dumą hotelu jest Re
ciszy i kontaktu z przyrodą.
stauracja „Bursztynowa”,
Bliskość morza, szerokiej plaży
z kominkiem, ogrodem zimo
i dwóch rezerwatów przyrody daje
wym i letnim tarasem. Serwowane
wiele możliwości aktywnego spędzenia są tu dania kuchni polskiej i europej
czasu.
skiej. Szczególnie polecane są znako
Niewielki hotel z nadmorskim kli mite dania z ryb, wielokrotnie nagra
matem oferuje 30 komfortowo urzą dzane w konkursach kulinarnych.
dzonych pokoi, w tym trzy
apartamenty, a także re Hotel położony
staurację, klub nocny, jest na malowniczej
oraz centrum rekreacyjne Wyspie Sobieszewskiej
z sauną, jacuzzi i gabine
tem masażu.
Zaplecze konferencyj
ne Hotelu Bartan to nowo
zaaranżowana sala konfe
rencyjna oraz sala wielo
funkcyjna z możliwością
zaciemnienia. Obie wy
posażone są w nowocze
sny sprzęt audiowizualny

INFO HHH

Hotel Bartan
Kameralny hotel
nad morzem
www.hotelbartan.pl
 (58) 30 80 999
faks: (58) 30 80 943
e-mail: hotel@hotelbartan.pl
ul. Turystyczna 9A
80-680 Gdańsk Sobieszewo
liczba pokoi������������������������������������������ 30
liczba miejsc ���������������������������������������� 70
cena za pokój
dwuosobowy������������������������od 245 PLN
liczba sal konferencyjnych�������������� 2
Sala Główna mieści do 50 osób
w układzie teatralnym (35 przy
stołach); Sala Wielofunkcyjna
– do 80 osób w układzie teatralnym
(70 przy stołach)
Rekreacja
Szeroka 11-kilometrowa plaża, sauna
i jacuzzi, sala bilardowa, nordic
walking z instruktorem, rowery
górskie, birdwatching z ornitologiem,
w pobliżu dwa rezerwaty przyrody
i tereny leśne

Wieczorami zapraszamy do hotelo
wego klubu nocnego „Bohnsack”. Na
wiązuje on do tradycji przedwojenne
go Sobieszewa, łącząc stylowe wnętrza
z nowoczesnością. Doskona
łe nagłośnienie, ekran pla
zmowy i klimatyzacja umoż
liwiają organizację imprez
muzycznych do 50 osób.
Położenie hotelu 800 m
od plaży, w zielonym oto
czeniu, z dala od miejskiego
zgiełku, gwarantuje idealne
warunki do odpoczynku i re
generacji sił. Niewielka od
ległość od zabytkowego cen
trum Gdańska jest dodatko
wym atutem.
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