
2014 POLSKO  -  GDYNĚ  2* hotel Antares
700 m od vlakové zastávky GDYNIA GRABÓWEK

Hotel se nachází na přeměstí města Gdyně, v klidném a bezpečném prostředí, které poskytuje výborné  
dopravní  spojení   do  centra  a  komfortní  podmínky  pro  odpočinek  a  relaxaci.  
Moderní interiér hotelu,  příjemně zařízené, útulné a moderní pokoje s funkčním vybavením. K dispozici je  
také nápojový bar, kulečníkový sál a bezplatné připojení na internet v celé budově hotelu. Hotel nabízí dvě  
moderní zasedací místnosti s různou kapacitou, hotel je ideálním místem pro uspořádání konference. 
Přestože je hotel Antares oficiálně klasifikován jako dvouhvězdičkový, jeho aktuální ubytovací možnosti již 
spadají spíše do tříhvězdičkové kategorie. Hostům je k dispozici celkem 55 komfortních pokojů. 
Každý pokoj má vlastní koupelnu, SAT TV, rádio a telefon.

Hosté si taktéž mohou v každém pokoji užívat bezplatného připojení na internet. Hotel disponuje 
fitness centrem, café barem (otevřen od 17 do 23 hodin, nabízí drobné občerstvení, teplé a 
studené nápoje, alkoholické nápoje) a billiardovou místností. Nedaleko hotelu se nachází supermarket.



Minimálně prodáváme 3 noci.

CENA v období 1.5. - 30.9. 2014
990 Kč cena na 1 osobu zahrnuje 1x ubytování se snídaní ve 2 lůžkovém pokoji
890 Kč Cena za 1 osobu zahrnuje 1x ubytování se snídaní ve 3 lůžkovém pokoji 

CENA v období do 30.4. a od 1.10 do 31.12.2014
890 Kč cena na 1 osobu zahrnuje 1x ubytování se snídaní ve 2 lůžkovém pokoji
790 Kč Cena za 1 osobu zahrnuje 1x ubytování se snídaní ve 3 lůžkovém pokoji 

Příplatek za 1 večeři je 280 Kč/os.
(polévka, hlavní chod, dezert, minerální voda)

Orientační vlakový jízdní řád

Praha hl.n. (21.53) –  (07.50) Warzsawa C. (09.16) IC – Gdynia Gl.(14.54)
Mezi Gdynia Glówna a Gdynia Grabówek jezdní několik vlaků během hodiny.

Zpět:
Gdynia Gl. (12.59) IC – (19.00) Warzsawa C. (20.20) – (06.49) Praha hl.n.
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Náměty vlakových výletů

GDAŇSK - historické hanzovní město (UNESCO)

HEL – přímořské letovisko, rybářský přístav, krásné písečné pláže. Hel je dosažitelný vlakem nebo 
lodí z Gdyně.



MALBORK  – největší cihlový hrad (UNESCO)

LEBA "polská Sahara", pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny (biosfériská rezervace UNESCO) 



GDYNĚ  - přístav – vojenská loď Blýskawica a loď pro budoucí námořníky  Dar Pomoří 
(obě přístupné veřejnosti)

SOPOTY – nejdelší procházkové mole v Evropě, 511 m dlouhé. 
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