Baza noclegowa
Hotel Nadmorski ****
ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia
tel: +48 58 667 77 77
fax: 699 77 00
strona www: www.nadmorski.pl
e-mail: hotel@nadmorski.pl

184 miejsca. 82 pokoje 2 os., 4 pokoje 3 os. przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, 4 apartamenty. Wyposażenie:
klimatyzacja, telefon, łazienki z wanną lub prysznicem,
podłączenie do Internetu, możliwość tworzenia sieci
lokalnych między pokojami, miejsce do pracy, TV SAT,
PAY-TV, radio, mini-bar, klucz w formie karty
magnetycznej będącej jednocześnie dostępem do garażu
podziemnego, parking strzeżony.
Gastronomia: restauracje "Morskie Oko" i "Nadmorska", Bar "U Szypra", Lobby Bar, Klub
Muzyczny "Wenecja".
4 sale konferencyjno-bankietowe o pow. 350 m2 dla 400 osób, z możliwością podziału na
cztery niezależne sale, nowoczesne wyposażenie, trzy stanowiska dla tłumaczy
symultanicznych.
Rekreacja: Instytut Zdrowia i Urody Genesis SPA, fitness club, sauna, solarium, siłownia,
jacuzzi, zabiegi fizykoterapeutyczne, korty tenisowe.

Hotel Gdynia*** (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)

ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia
tel: +48 58 666 30 40
strona www: hotel orbis gdynia
e-mail: rez.gdynia@orbis.pl
299 pokoi z łazienkami, w tym: 69 pokoi 1 os., 228 pokoi 2 os., 5
pokoi studio lux, 2 apartamenty. Wyposażenie pokoi: pokoje z
widokiem na morze, TV Sat, Pay TV, radio, telefon, room service,
pokoje dla niepalących, wykrywacze dymu i ognia, część pokoi jest
wyposażona w minibary, pokój zabaw dla dzieci. Możliwość
przyjazdu ze zwierzętami (dodatkowa opłata).
Gastronomia: restauracja "Pod Dębem", snack bar, aperitif bar, bufet
śniadaniowy, obsługa imprez okolicznościowych, kompleksowy
catering.
Usługi: fryzjer, stoisko z prasą, perfumeria, sklep cukierniczy,
jubiler, pralnia chemiczna, maszyny do czyszczenia obuwia, parking strzeżony, taksówki
hotelowe, 7 sal wielofunkcyjnych, przystosowanych do organizacji konferencji, kongresów i
szkoleń dla max 300 osób, obsługa gastronomiczna i techniczna, profesjonalny sprzęt A/V,
na życzenie pomoc tłumaczy.
Rekreacja: basen kryty, sauna, solarium UVA, masaż, wypożyczalnia rowerów; w pobliżu:
plaża, przystań jachtowa, korty tenisowe (3km), pole golfowe (50km), kręgielnia (2 km).
Lokalizacja: centrum miasta, nad morzem, w odległości 24 km od Portu Lotniczego
Trójmiasto, 1 km od stacji PKP, 4 km od Terminalu Promowego.

Hotel Kuracyjny ***
Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia
tel: +48 58 66 77 823
strona www: www.hotelkuracyjny.pl
e-mail: hotelkuracyjny@wp.pl

27 pokoi, w tym: 6 pokoi jednoosobowych, 16 pokoi
dwuosobowych, 4 pokoje dwuoosobowe LUX, 1 apartament.
W tym 2 pokoje dla niepełnosprawnych.Pokoje z łazienkami,
telefon, TV/TV-sat, łącze Wi-Fi, Internet. Zwierzęta
akceptowane. Parking niestrzeżony - monitorowany przy
hotelu. Parking strzeżony płatny 200m od hotelu.

Hotel Willa Lubicz *** (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Orłowska 43, 81-522 Gdynia
tel: +48 58 668 47 40
fax: 668 47 41
strona www: www.willalubicz.pl

e-mail: info@willalubicz.pl

31 miejsc. 16 pokoi: 15 - 1 i 2os., 1 apartament z tarasem i
widokiem na morze, w cenę pokoju wliczone jest śniadanie,
podatek VAT, bezpłatne łącze internetowe. Mini-bar, pranie i
prasowanie za dodatkową opłatą. Parking niestrzeżony.
Gastronomia: klimatyzowana restauracja z kominkiem i
drink barem na ok. 20 os., kuchnia staropolska.
Usługi: pokój konferencyjny dla 20 osób (klimatyzowany),
pokój kąpielowy z masażem wodnym i sauną parową,
wypożyczalnia rowerów. W pobliżu: aquapark, golf, tenis, 200 m do morza i mola oraz
Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni.

Hotel Blick *** (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Jana z Kolna 6, 81-351 Gdynia
tel: +48 58 78 30 300
fax: 664 99 12
strona www: www.hotelblick.pl
e-mail: recepcja@hotelblick.pl
100 miejsc noclegowych w pokojach 1,-2,-3,-osobowych
oraz apartamentach, z TV-Sat i lodówką, restauracja na 90
miejsc, drink bar, sala konferencyjna na 90-110 miejsc,
bizness room, dostęp do Internetu, siłowni i gabinet masażu
wraz z rehabilitacją. Garaż i parking strzeżony.

Hotel Hotton*** (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. św. Piotra 8, 81-347 Gdynia Centrum
tel: +48 58 760 58 00
tel/fax: +48 58 778 1 778
strona www: www.hotton.pl
e-mail: recepcja@hotton.pl , hotton@hotton.pl
147 miejsc noclegowych w 62 nowoczesnych, komfortowo
wyposażonych pokojach i apartamentach. W każdym pokoju
znajduje się: sejf, telewizor LCD, TV Sat (m.in. Canał+,
HBO), bezpłatny dostęp do Internetu (bezprzewodowy oraz
łącze LAN) oraz łazienka z prysznicem. Hotel dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Apartamenty z
tarasami usytuowane są na najwyższej (siódmej) kondygnacji
i położone są w sąsiedztwie części rekreacyjnej hotelu.
Włoska Restauracja Calipso, drink bar, Rekreacja Mokuso: sauna parowa i sucha, jacuzzi

oraz Bowling Club.
Sale konferencyjne są wyposażone w automatyczne ekrany, monitory LCD, odtwarzacz
DVD, projektory multimedialne (3500 ANSI), flipcharty z wkładem 5 kartek i markerami,
nagłośnienie konferencyjne, dostęp do Internetu (bezprzewodowy i łącze LAN), mikrofony
bezprzewodowe, laptopy. Sale posiadają też dostęp do dziennego światła, zaciemnienie oraz
klimatyzację. W salach możemy przyjąć od 10 do 200 osób w ustawieniu teatralnym.
Bowling Club oferuje możliwość gry na trzech torach, na których jednocześnie może grać
maksymalnie 30 graczy. Czynny: od poniedziałku do piątku - 14.00 do 24.00, w sobotę i
niedzielę - 12.00 do 24.00.

Hotel Neptun ***
ul. Jana z Kolna 8, 81-351 Gdynia
tel: +48 58 712 13 12
fax: +48 58 712 13 11
strona www: www.hotelewam.pl
e-mail: neptun@hotelewam.pl

39 miejsc, przestronne i wygodnie urządzone pokoje (17 pok. 2-os., 3 pok. 1-os.i
apartament) wyposażone w sprzęt RTV, stałe łącze Internetowe, telefon,
lodówkę. Restauracja na 70os., bar, sala konferencyjno-bankietowa, sauna, miejsca
parkingowe przy hotelu. Dodatkowa opłata za zwierzęta. W hotelu istnieje możliwość
organizacji imprez.

Hotel Antares **

ul. Komandorska 59, 81-232 Gdynia
tel: + 48 58 623 36 39
fax: +48 58 661 72 14
strona www: www.hotelantares.pl
e-mail: info@hotelantares.pl

105 miejsc noclegowych. 15 pokoi 1 os., 39 pokoi 2 os.,
pokój lux. Wszystkie pokoje z łazienkami i śniadaniem, TV
(60 kanałów), Internet, telefon.
Usługi: 2 sale konferencyjno-szkoleniowe dla 20 i 40 os.,
Cafe Bar, bilard, parking hotelowy, w pobliżu parking
strzeżony.

Hotel Antracyt ** (ZAMKNIĘTE - REMONT)
ul. Korzeniowskiego 19 D, 81-376 Gdynia
tel: +48 58 620 68 11
strona www: www.hotel-antracyt.pl
e-mail: gdynia@hotel-antracyt.pl

70 miejsc. 17 pokoi 1os., 25 pokoi 2 i 3 os., 3 bogato
wyposażone apartamenty. Pokoje z łazienkami, wyposażone
są w telefony oraz sprzęt TV i video, w cenie pokoju
śniadanie, widok na morze. Parking strzeżony (20 PLN/doba)
oraz możliwość korzystania ze stacji obsługi samochodów.
Brak akceptacji zwierząt. Gastronomia: restauracja z kuchnią
staropolską na 110 osób. Usługi: w pełni wyposażona sala
szkoleniowo-konferencyjna na 30 osób (m.in. magnetowid
wraz z kolorowym telewizor).

Hotel Witomino **
ul. Chwarznieńska 83, 81-602 Gdynia
tel: +48 58 669 17 47
fax: +48 58 669 17 29
strona www: www.witomino.com.pl
email: hotel@witomino.com.pl
29 miejsc (1 x 1-os., 8 x 2-os i 3 apartamenty 4-os); w cenie wliczone śniadanie i dostęp do
Internetu. Wyposażenie pokoju: łazienka z prysznicem, tv sat, Internet, telefon. Sala
konferencyjna; parking monitorowany. 1 pokój dla niepełnosprawnych, bilard, zwierzęta
akceptowane.

Hotel Dom Marynarza ** (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
Al. Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia

tel: +48 58 622 00 25
fax: +48 58 622 00 27
strona www: www.dommarynarza.pl
e-mail: dommarynarza@wp.pl
133 miejsc, wszystkie pokoje z łazienkami, tv, telefonem, śniadaniem, tv, restauracja, bar,
dwa parkingi niestrzeżone, zwierzęta (małe) za dodatkową opłatą, sala bankietowa,
możliwość negocjacji cen przy grupach, powyżej 40 osób możliwa zniżka do 20%; 2 sale
konferencyjne (50 i 80os.) z wyposażeniem (nagłośnienie, flipchat, ekran, rzutnik).

Hotel Morski ** (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Chwarznieńska 170, 81-580 Gdynia
tel/fax: +48 58 710 17 17
strona www: www.hotelmorski.pl
e-mail: recepcja@hotelmorski.pl

36 miejsc, 18 dwuosobowych pokoi klimatyzowanych z
łazienkami, restauracja hotelowa na 75 osób, parking
podziemny, dwie sale konferencyjne. Zwierzęta nie sa
akceptowane. Obiekt w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej, dogodny dojazd do centrum
Gdyni.

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE

Kropeczka. Gdyński Dom Nauczyciela
ul. Zegarskiego 8, 81-524 Gdynia Orłowo
tel: +48 58 624 82 24
strona www: gdyński dom nauczyciela
25-30 miejsc (z dostawkami), 1 pokój 2-3 os. z łazienką, toalety i łazienki wspólne na
korytarzu, śniadanie 10 zł/os. obiady 18 zł, bar. Zniżka dla nauczycieli 15% przy pobytach
powyżej 5 dni i z opłaconą legitymacją ZNP. Małe ciche zwierzęta akceptowane.

OW PKP Sopot Kamienny Potok

Bernadowska 1, 81-548 Gdynia
tel: +48 58 721 12 44
strona www: sopot kamienny potok
e-mail: kampotok@naturatour.pl

144 (80+30+34) miejsc. 80 miejsc w 20 domkach
drewnianych 4 os., ocieplane, komfortowe (na górze 2
sypialnie, na dole salon), łazienka z prysznicem, aneks
kuchenny (czajnik), miejsce na samochód. 30 miejsc w 6
campingach 5-os. typu kontener z łazienką, 34 miejsca w 12
pokojach 2, 3, 4 os. w parterowych murowanych pawilonach
(wspólne urządzenia sanitarne na korytarzu). Duża stołówka,
kawiarnia, miejsce na ognisko, boiska sportowe, plac zabaw
dla dzieci.
(rezerwacje nie wcześniej jak 7 dni przed planowanym przyjazdem w okresie lipiec,
sierpień, pozostałe miesiące dowolnie).

Ośrodek Wypoczynkowy „Klif” (maj – wrzesień)
ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia Orłowo
tel: +48 58 624 80 04
kom: 600 460 872
strona www: www.klif.razem.org
e-mail: osrodek@razem.org
96 miejsc 12 domków standard 5 os.=60 m-c , 9 domków bis 4os.=36 m-c (2 pok. 2-3os. +
WC, umywalka, natrysk, ciepła woda), stołówka – wyżywienie na zamówienie, parking,
teren ogrodzony, 700m od plaży i mola w Orłowie

B&B, HOSTELE, POKOJE GOŚCINNE, DOMY STUDENCKIE
Ada - Pokoje Gościnne
ul. Powst. Wielkopolskiego 36, 81-451 Gdynia Redłowo
kom: 606 266 109
Ok. 12 miejsc - dobry standard, wc i prysznic na każdym piętrze, kuchnia z wyposażeniem,
1 pokój z aneksem kuchennym, TV sat, taras, z widokiem na Redłowo, możliwość
korzystania z garażu.
Ceny: w zależności od klienta, ilosci osób i czasu pobytu (od 40-45 zł/os.).

Akademia Morska - Pokoje Gościnne
SDM nr 1 - Asystencki, ul. Beniowskiego 24, 81-226 Gdynia Grabówek
tel: +48 58 690 12 48
strona www: www.akademiki.am.gdynia.pl
e-mail: wowa@am.gdynia.pl

50 miejsc. 5 mieszkań 4 os. (3 pokoje: 1+1+2os.), 2
mieszkania 3 os. (2 pokoje: 1+2 os.), 5 mieszkań z pokojem 2
os., 5 pokoi 2 os. ze wspólną łazienką. Mieszkania posiadają
tv-sat w każdym pokoju, wspólną kuchnię wyposażoną w
lodówkę, czajnik elektryczny.

Akademia Morska - Pokoje Gościnne (lipiec, sierpień)
SDM nr 3, Beniowskiego 15/17, tel. +48 58 690 13 36
SDM nr 4, Beniowskiego 20/22, tel. +48 58 690 14 87
strona www: www.akademiki.am.gdynia.pl
e-mail: wowa@am.gdynia.pl

Ok. 500 miejsc w standardzie studenckim (70 pok. 2os, 60
pok. 3os, 45 pok. 4 os.) segmenty 6 os. i pok. 2 os. z
łazienkami, segmenty 3 pok i 2 pok. z łazienkami, WC i
kuchnią.
SDM nr 2, ul. Sędzickiego 19 (przy plaży)
telefon: +48 58 690 18 21
e-mail: zagle@am.gdynia.pl
Położony przy plaży "Śródmieście". Pokoje 2 osobowe z łazienką i pokoje 2-3 os. w
segmentach ze wspólną łazienką.

Alek - Pokoje Gościnne
ul. Witomińska 17
kom: +48 505 086 828
e-mail: alfa1712@wp.pl
Oferuje: 2 kawalerki, pokój 2-3 os. z łazienką oraz mieszkanie 3-pokojowe, ładne, świeżo po
remoncie, kawalerki dla 2-4 os. (2 łóżka 2 os.) na parterze, łazienka i aneks kuchenny z
pełnym wyposażeniem, TV kablowa, Internet. Mieszkanie z 3 pokojami dla max 6 os. z
pełnym wyposażeniem, TV kablowa, Internet, dom ogrodzony, parking, w ogrodzie miejsce
na grilla, małe zwierzęta akceptowane, blisko centrum.
Cena:
Kawalerka: 160-220 zł/całość/doba
Mieszkanie: 240-290 zł/całość/doba
Pokój: 120-150 zł/całość/doba

Bursztynek – Wynajem Pokoi Gościnnych
ul. Wyspiańskiego 15, 81-435 Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana
tel: +48 58 622 05 05

strona www: www.nadmorze.pl/bursztynek
e-mail: bursztyneknocleg@poczta.onet.pl

17 miejsc. (1x1os., 5x2os., 1x2os.+ dostawka, 1x3os.)
Bardzo wysoki standard, pokoje z łazienkami, pościelą, tv,
telefonem, radiem, Internet, lodówką, czajnik, szklaneczki,
deska do krojenia, parking-3 miejsca. Wystawianie faktur
VAT.
Dojazd: autobus nr 128 z ul. Wójta Radtkego w kierunku
Domu Marynarza.

Bed & Breakfast Żeglarz
ul. Chwarznieńska 47 A, 81-602 Gdynia Witomino
(Wejście od ulicy Hodowlanej przez parking)
tel/fax: +48 58 624 13 86
strona www: www.przenocuj.eu
e-mail: recepcja@przenocuj.eu
25 miejsc. Ładne pokoje z łazienkami, TV kablową, radio,
stałym łączem Internetowym 2 x 1 os., 5 x 2os., 2 x 3os., 1 x
4os. oraz pokoje „studenckie" o niższym standardzie z TV
kablową oraz łazienką na korytarzu. Ogrodzony parking na
posesji.

Bożena - Pokoje Gościnne (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Armii Krajowej 11/8, 81-372 Gdynia
tel: +48 58 661 83 14
kom: +48 507 962 663
strona www: www.noclegi-gdynia.pl
e-mail: bozena@noclegi-gdynia.pl

Max. 10 miejsc - pokoje o wysokim standardzie, TV sat,
lodówka, czajnik elektryczny, naczynia, łazienka, dla grup i
przy dłuższych pobytach możliwa zniżka (min. 2 doby, nie
przyjmuje dzieci poniżej 8 lat oraz 1 rodzica z 2 lub więcej
dzieci, ewentualnie dwoje rodziców i jedno dziecko)
wystawianie faktur.

Bryza - Pokoje Gościnne

ul. Chwarznieńska 47, 81-602 Gdynia Witomino
tel: +48 58 624 12 33
strona www: www.bryza.glt.pl
e-mail: bryza47@wp.pl

20 miejsc. Pokoje 1,2,3-os. z łazienką i tv kablową, czajnik
bezprzewodowy, naczynia jednorazowego użytku. Parking
gratis. Zwierzęta małe akceptowane. W budynku znajduje się
sklep spożywczy.

China (dawny hotel China Town)
ul. Dworcowa 11 A, 81-032 Gdynia
tel: +48 58 620 92 21
strona www: www.chinahotel.webpark.pl
e-mail: chinahotel@wp.pl

45 miejsc. Pokoje wyposażone w prysznic lub wannę, śniadanie w cenie pokoju, tv, parking
strzeżony, małe zwierzęta są akceptowane.

Dworek Mitro (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Chylońska 55, 81-041 Gdynia
tel/fax: +48 58 623 55 18
strona www: www.dworek-mitro.pl
e-mail: recepcja@dworek-mitro.pl

33 miejsca w 16 pokojach. Wszystkie pokoje z łazienką, TV,
dostępem do Internetu. W cenie pokoju - śniadanie i podatek
VAT. Restauracja. Wystawianie faktur. Zwierzęta akceptowane za dodatkową opłatą (ok. 30
zł). Ogrodzone miejsca parkingowe.

Grażyna - Pokoje Gościnne (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)

ul. Abrahama 80/2, 81-387 Gdynia
tel: +48 058 661 90 03
kom: 0 8888 154 24
strona www: www.helios-star.pl
e-mail: helios-star@o2.pl

8 miejsc. 3 pokoje 1-4 os., tv-sat, łazienka, aneks kuchenny z
lodówką, czajnikiem elektrycznym i kompletem naczyń.
Centrum Gdyni, obok ul. Świętojańskiej, niedaleko do
Skweru Kosciuszki i plaży.

Halina – Pokoje Gościnne
ul. Morska 349, 81-002 Gdynia
tel: +48 58 623 38 35
strona www: pokojehalina.yai.pl

14 miejsc. 3 pokoje z łazienkami i 4 pokoje bez łazienek (1
łazienka wspólna na 2 pokoje), kuchnia do przygotowywania
posiłków zimnych (lodówka, naczynia, czajnik elektryczny).

Merkury
ul. Zamojskiego 2, 81-198 Pogórze Gdynia
tel. +48 58 620 11 02
tel.kom. 514 283 299
e-mail: info@karpatka-gdynia.pl
strona www: www.karpatka-gdynia.pl
14 pokoi (2-, 3- i 4 os.) z łazienkami, 2 sale dancingowo - weselne, ogród, restauracja,
całodobowe delikatesy. Śniadanie dodatkowo płatne - 10 zł.
Ceny: od 50 zł/os.

Kegel-Błażusiak - Pokoje Gościnne
ul. Wielkopolska 227, 81-622 Gdynia - Mały Kack
tel: +48 58 664 89 20
tel/fax: +48 58 668 03 90
e-mail: pokojegoscinne1@neostrada.pl

20 miejsc (max.21) pokoje z łazienkami, śniadaniem europejskim, wspólny aneks kuchenny,
parking, garaż podziemny 10 zł + 7% VAT/doba.

Leśniczówka - Pokoje Gościnne
ul. Graniczna 47, 81-626 Gdynia Witomino
strona www: www.lesniczowka.gdynia.pl
e-mail: lesniczowka@jolex.gdynia.pl
11 miejsc. Wszystkie pokoje z łazienką, kuchnia samoobsługowa, parking. Obiekt położony
10 min. jazdy autobusem nr 150, 190, 192.

Monika - Pokoje Gościnne
ul. Wincentego Pola 12, 81-433 Gdynia
tel: +48 58 622 82 40
kom: 0665 650 963
strona www: www.pokojemonika.home.pl
e-mail: monika@pokojemonika.home.pl

Do 17 miejsc, pokoje 2-, 3-, 4- i 5-osobowe, kuchnia,
łazienka, TV-sat na holu, miejsca parkingowe; blisko do
plaży, bulwaru i kortów tenisowych.

Morskie Oko - Hostel (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Żeromskiego 4/10
kom: 0507 132 937 lub 507 163 735
strona www: moze-nad-morze.w.interia.pl
e-mail: wolne.pokoje@wp.pl

Pokoje (2-4 os.) i mieszkania w centrum Gdyni. Łazienka i
kuchnia z pełnym, nowym wyposażeniem. Przed domem
ogród z oczkiem wodnym i miejscem na grilla. Zwierzęta nie
są akceptowane. Doba trwa od 12.00 do 12.00. Tylko osoby
dorosłe, bez dzieci. Ceny: od 50 zł/os., do negocjacji

Poczta Caffe - Pokoje Gościnne (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
Płk. Dąbka 30A, 81-107 Gdynia Oksywie
tel: +48 58 625 33 34

kom: 508 555 337
e-mail: pocztacaffe@gmail.com

60 miejsc, pokoje z łazienkami, tv-sat, parking, internet,
zwierzęta akceptowane-bez opłat, 1 km od plaży, posiłki na
zamówienie.

Pokoje przy plaży - Pokoje Gościnne (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Sędzickiego 14, 81-374 Gdynia
tel. +48 58 620 66 45
kom. 517 554 504
strona www: www.pokojeprzyplazy.global.pl
e-mail: pokojeprzyplazygdynia@wp.pl
33 miejsca w 16 pokojach 1-, 2- i 3-os. z łazienkami, TV, internetem, czajnikiem i
naczyniami. Z okien lub balkonów widok na plażę, basen jachtowy i Muzeum Miasta Gdyni.
Ogólnodostępna kuchnia i świetlica, ogrodzony parking na 10 aut. Zwieżęta akceptowane za
opłatą: 10 zł małe, 20 zł duże. Akceptacja płatnosci kartą. Wystawianie faktur.
Ceny:
maj - sierpień: pokój 1os. - 120 zł, pokój 2os. - 160 zł, pokój 3os. - 180 zł
wrzesień - kwiecień: pokój 1os. - 80 zł, pokój 2os. - 140 zł, pokój 3os. - 150 zł
Dzieci do lat 7 - bezpłatnie.

Raido - Dom Gościnny (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Balladyny 24, 81-524 Gdynia Orłowo
tel: +48 58 668 41 10
kom: 602 690 168
strona www: www.raido.pl
e-mail: raidosaber@wp.pl
22 miejsca, pokoje 2,3,4os., śniadania.

Villa Admirał (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. 10 Lutego 29A, 81-539 Gdynia

tel/fax: 58 661 20 38
strona www: www.admiralvilla.com.pl
e-mail: rezerwacja@admiralvilla.com.pl
Ok. 23 miejsc. Komfortowe pokoje z łazienkami, tv-sat.
Obiekt posiada bezpłatny parking, sejf w recepcji, Internet
bezprzewodowy na terenie całego obiektu. Śniadania
wliczone w cenę pokoju, serwowane w formie bufetu
szwedzkiego. Bezpłatny serwis herbaciano-kawowy, podany
na życzenie również do pokoju. Dopłata za zwierzęta - 100
zł/doba. Doskonała lokalizacja w centrum miasta w
zabytkowej willi.

Villa Gdynia
ul. Kopernika 57, 81-411 Gdynia
tel: +48 58 718 93 76, 622 91 95
kom: +48 517 44 91 95
strona www: www.villagdynia.pl
e-mail: villagdynia@o2.pl

16 pokoi (29 miejsc), 3 pokoje o podwyższonym standardzie
z tarasem. Wszystkie pokoje z łazienkami z natryskami lub
wanną, telewizorami LCD, bezpłatnym dostępem do
bezprzewodowego łącza internetowego WiFi (16Mb/s). We
wszystkich łazienkach znajdują się suszarki. W cenie pokoju
- śniadanie w formie bufetu. Jedno piętro przystosowane dla
alergików (m.in. specjalistyczna pościel, klimatyzacja z
filtrami). Ogólnodostępna jadalnia z kącikiem kuchennym,
kawa i herbata gratis. Goście Villi Gdyni otrzymują specjalny rabat na usługi w Baltic Oasis
(fitness, SPA, rekreacja). Małe zwierzątka akceptowane.

Venus - Pokoje Gościnne (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Morska 4A, 81-323 Gdynia
tel: +48 58 661 39 93
kom: +48 602 403 686

Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-os. W każdym pokoju znajduje się
łazienka i telewizor oraz bezprzewodowy dostęp do
Internetu. W budynku mieści się. Na posesji znajduje się
ogrodzony parking. Śniadanie jest wliczone w cenę.

Villa Konstancja
ul. Światowida 36, 81-543 Gdynia-Orłowo
tel: +48 58 624 81 04
kom: 606 41 22 44
strona www: www.villakonstancja.pl
e-mail: kontakt@villakonstancja.pl
16 miejsc (5 pokoi: 4 pokoje 3os.+ 3 dostawki,
1 pokój 1os.), w pokojach TV LCD, bezprzewodowy
internet, balkon lub taras, 2 łazienki na każdej kondygnacji,
kuchnia z pełnym wyposażeniem (m.in. mikrofalówka,
toster, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, lodówka,
naczynia). Zwierzęta nie są akceptowane. Duży ogród z
miejscem do grillowania, parking na terenie ogrodzonej
posesji. Wystawianie faktur. Znajomość j. angielskiego
przez personel.
Ceny: od 50 zł/os
Możliwość negocjacji ceny przy dłuższych pobytach.

Villa Magna (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Druskiennicka 30, Gdynia - Mały Kack
tel./fax: +48 58 522 95 00 lub 01
tel.kom. 602 33 11 22
strona www: www.villamagna.pl
e-mail: domrem@wp.pl
Villa Magna to komfortowe noclegi i pokoje o wysokim
standardzie. Posiada pokoje 2 i 3 osobowe oraz apartamenty
4 osobowe (łóżka małżeńskie i pojedyncze), z łazienkami
(WC, umywalka, kabina prysznicowa). Pokoje wyposażone
są w telewizor (pełen pakiet programów satelitarnych),
internet bezprzewodowy, czujniki dymowe (pokoje dla
niepalących), zamki na karty chipowe, suszarki do włosów.
Kuchnia ogólnodostępna z pełnym wyposażeniem (naczynia,
lodówka, czajnik, mikrofalówka) oraz świetlica na 20 os. z
telewizorem LCD. Przed obiektem monitorowane miejsca parkingowe, w ogrodzie - stół i
krzesła wypoczynkowe. Zwierzęta akceptowane po uzgodnieniu. Wystawianie faktur.
Zlokalizowana jest około 3 km od morza, około 4 km od centrum Gdyni i około 6 km od
Sopotu. Dogodne połaczenie komunikacją miejską z centrum Gdyni.
Ceny:
pokój 2-os. 170 zł/doba,
pokój 3-os. 200 zł/doba,
apartament 4-os. 260 zł/doba
Cena obejmuje śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, kawa i herbata przez całą
dobę, dostęp do TV i internetu bezprzewodowego, opłatę klimatyczną, podatek VAT.
Istnieje możliwość przewozu gości (np. z dworca, lotniska) klimatyzowanym 8-osobowym
busem cena: 55 zł/ przejazd.

Willa Akacja
ul. Akacjowa 19A, 81-520 Gdynia
tel. +48 58 717 23 42
strona www: www.willa-akacja.pl
e-mail: recepcja@willa-akcja.pl

11 apartamentów (8 pokoi 2 os i 3 pokoje 3os.) o wysokim
standardzie, każdy z nich zaprojektowany jest w innej
kolorystyce i stylu. Wszystkie pokoje wyposażone są w
łazienkę, lodówkę, Tv-Sat, bezprzewodowy dostęp do
internetu, galanterię hotelową. Obiekt posiada zamknięty
parking. Śniadania, podawane do pokoju, dodatkowo płatne 20 zł. Zwierzęta nie są akceptowane.
Willa Akacja położona jest w pięknej graniczącej z Sopotem
dzielnicy Gdyni - Orłowie.

Willa Anna (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Hetmańska 1, 81-412 Gdynia
tel/fax: +48 (58) 622 26 00
kom: +48 609 255 695
strona www: www.willa-anna.eu
e-mail: poczta@willa-anna.eu
Obiekt o wysokim standardzie, powstał dzięki dotacji z
funduszy z Unii Europejskiej i ZPORR według projektu
CKK Architekci. Kameralny obiekt składający się z 6 pokoi i
apartamentu, powstał z myślą o komforcie przebywających w
nim gości.
12-14 miejsc (2 pokoje 1os., 4 pokoje 2-os. oraz apartament).
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, TV LCD z telewizją
kablową, radio. Dostęp do Internetu. Apartament o powierzchni 60 m2 składa się z 2
sypialni, salonu oraz aneksu kuchennego, łazienki i dwóch tarasów z widokiem na lasy
witomińskie.

Willa Bryza (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Kopernika 84, 81-456 Gdynia
tel/fax: +48 58 714 26 81
strona www: willa-bryza.pl
e-mail: recepcja@willa-bryza.pl
Obiekt posiada 9 pokoi (1 os., 2 os. i apartament). Każdy pokój jest wyposażony w łazienkę,
TV LCD i bezprzewodowy Internet. Apartament posiada łazienkę z wanną z hydromasażem.
W obiekcie dodatkowo znajduje się: salka konferencyjna, solarium, siłownia, jacuzzi, sauna
oraz gabinet odnowy biologicznej.

Willa Buki
ul. Bydgoska 38, 81-322 Gdynia
tel: +48 58 620 78 78
strona www: www.willabuki.witominska.net
e-mail: willabuki@wp.pl
16 miejsc w pokojach 2-3 os. z łazienkami, w tym
apartament z kominkiem, kuchnia z pełnym wyposażeniem,
pokój telewizyjny. Spokojna okolica niedaleko lasu, ok. 700
m do centrum.

Willa Falista
ul. Falista 10, 81-331 Gdynia - Grabówek
tel.kom: +48 608 149 584
e-mail: office@chdn.org

Pokoje gościnne dla 19 os. w 1-,2-,3-,4-os. pokojach, łazienki
i wc na korytarzu, pralka, balkon z widokiem na morze, w
pełni wyposażona, duża kuchnia, taras, grill, mała siłownia.
Kawa i herbata dla gości w cenie, Internet Wi-Fi. Budynek
otoczony dużym ogrodem tuż przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Spokojna okolica,
15min. pieszo od centrum Gdyni i dworca PKP.
Cena: od 40 zł/os.

Willa Jola
ul. Moniuszki 24, 81-432 Gdynia
tel: 0-58 622-04-64
kom: +48 505 116 224
strona www: www.gdynia.pomorze.pl
e-mail: jacektygrys@o2.pl

0k. 10 miejsc. Pokoje 1, 2, 3, 4 i 5 osobowe z łazienką,
tarasem z widokiem na morze, TV i kuchnia do dyspozycji.

Willa Natalia
ul. Kombatantów 12A, 81-519 Gdynia Redłowo
tel.kom: +48 507 325 780
Ok. 10 miejsc. Pokoje z łazienką lub bez łazienki, dostęp do kuchni, ogród.

Willa pod Świerkami
ul. Kombatantów 12, 81-519 Gdynia
tel.kom: +48 511 301 930
e-mail: malgosia-stom@wp.pl
5 miejsc (5 pokoi 1os.), wspólna łazienka z kabiną prysznicową, WC, ogólnodostępna
kuchnia z wyposażeniem, ogród, bezpłatne miejsca parkingowe. Zwierzęta są przyjmowane
po uzgodnieniu. Wystawianie faktur.
Cena: od 35 zł/os.

Willa Topaz
ul. Ejsmonda 4
tel.kom: +48 513 146 280
e-mail: willa@topaz-gdynia.pl
strona www: www.topaz-gdynia.pl
Ok. 15 miejsc. Willa z dużym ogrodem, ladne słoneczne
pokoje dla 1-5 os. z tarasami lub balkonami, TV. Aneks
kuchenny (lodówka, czajnik elektryczny) i łazienki
(prysznic, wc) na korytarzu. Zwierzęta akceptowane.
Spokojna dzielnica, blisko centrum miasta, kortów tenisowych i Bulwaru
Nadmorskiego, 200 m do plaży. Wystawianie faktur.
Cena: od 50 zł/os.

Willa Weneda
ul. Światowida 14, 81-543 Gdynia
tel: +48 58 668 47 97, 668 59 71
fax: 668 59 72
e-mail: willa.weneda@wp.pl

Ok. 18 miejsc (4x1os., 4x2os.). Wszystkie pokoje z łazienkami –
prysznice, TV, radio, parking niestrzeżony. Restauracja na 8
stolików + patio (ogród), możliwość całodziennego wyżywienia z
karty menu. Piłkarzyki, bilard, możliwość skorzystania z rowerów
górskich.
Zwierzęta - opłata 10 zł. Organizacja imprez. Willa odległa o około 7
minut spacerkiem do morza.

Willa Zosieńka (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Sędzickiego 22, 81-374 Gdynia
tel: +48 58 620 03 85
fax: 620 03 85
e-mail: willazosienka@poczta.fm
Max. 10 miejsc. Obiekt położony bardzo blisko plaży (50m) i w centrum Gdyni.
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-os. o bardzo dobrym standardzie.

TAŃSZA BAZA NOCLEGOWA
Schronisko Młodzieżowe PTSM (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
Energetyków 13A, 81-184 Gdynia
tel: +48 58 781 27 77
strona www: www.ssm-gdynia.neostrada.pl
e-mail: ssm-gdynia@wp.pl

76 miejsc w pokojach 2-4, 6 i 8os., łazienka i WC na
korytarzu, kuchnia samoobsługowa z pełnym wyposażeniem,
czynne od 17.00 do 22.00. Świetlica, parking, grill.
Ceny:
Młodzież szkolna i studencka, nauczyciele i opiekuniowie:
łóżko w pokoju 3 os. z łazienką - 40 zł
łóżko w pokoju wieloosobowym bez łazienki - 14 zł
Pozostałe osoby:
łóżko w pokoju 3 os. z łazienką - 40 zł
łóżko w pokoju wieloosobowym bez łazienki - 20 zł
Obowiązkowa jednorazowa opłata za pościel – 4,82 zł
Opłata klimatyczna - 1,74 zł
Opłata bagażowa - 1,07 zł
Posiadacze ważnej legitymacji PTSM - 10% upustu

Chwarzno - Pokoje Gościnne
ul. Chwarznieńska 170
tel: +48 58 621 45 70
Pokoje o niskim standardzie z prysznicami lub umywalką. Wspólne toalety na korytarzu.
Dojazd ok. 15 min. z centrum do przystanku Okrężna I, autobusy 140, 147, 160, 107.

LEDAN - Pokoje Gościnne
ul. Prostokątna 8, 81-601 Gdynia Chwarzno

tel: 0-58 621 45 12, 601 610 783
strona www: www.ledan.com.pl
e-mail: ledan1@poczta.onet.pl

30 miejsc (pokoje 2 os., 4 os., wieloosobowe, możliwość
dostawki - łóżka polowe). Pokoje o niewysokim standardzie
(część łóżek piętrowych), łazienki z prysznicami na
korytarzu, kącik kuchenny (czajnik elektryczny, naczynia).
Możliwość wystawiania faktur.
Dojazd ok. 15 min. z centrum do przystanku Okrężna I,
autobusy 140, 147, 160, 107.

Pracowniczy Dom Noclegowy RAMAR
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia
tel: +48 58 627 06 88
fax: 663 66 00
Ok. 50 miejsc, pokoje 2, 3 ,4-os. z umywalkami,
łazienki i toalety na korytarzu, możliwość korzystania z kuchni, parking, świetlica

Stanica Harcerska (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Prusa 9-11, 81-431 Gdynia
tel/fax: 0-58 622 04 24
strona www: www.zhp.gdynia.pl
e-mail: biuro@zhp.gdynia.pl
50 miejsc (w sezonie + 30) prysznice i WC na korytarzu, kuchnia samoobsługowa z pełnym
wyposażeniem, lodówką i zmywarka, świetlice z TV, miejsce na ognisko w ogrodzie;
możliwość zamówienia wyżywienia w pobliskiej stołówce (śniadanie 5 zł, obiad 9 zł,
kolacja 5 zł); pościel – 5 zł jednorazowo)

Centrum Wychowania Morskiego ZHP (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia
tel: 620 91 11 (tylko w godzinach 8.00-16.00)
tel/fax: +48 58 620 90 37
40 miejsc, 4-osobowe pokoje, toalety, ciepła woda.
Parking - 5 zł za 1 godzine postoju, 25 zł za dobę /w tym VAT 22%/

YMCA - Hostel Gdynia (lipiec - sierpień) (zajęte 30.06 - 03.07.2011 r.)
ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia
tel: 0-58 620 31 15
strona www: www.gdynia.ymca.pl
e-mail: hostel@ymca.pl

50 miejsc. Sale lekcyjne zamieniane na okres lata na pokoje
noclegowe: 2-, 5-, 6-, i 10-osobowe. Wyposażenie sal
stanowią: wygodne łóżka polowe z pościelą, szafki, stoliki
nocne, stoły i krzesła. WC i prysznice wspólne (ciepła woda
non stop).
Dogodna likalizacja w centum Gdyni.

