SPOTKANIA NA JACHCIE – GDAŃSK
HILTON, GDAŃSK

CEL: spotkanie zarządu, negocjacje
GRUPA: 3-15 osób, zarząd firmy, dyrektorzy
TERMIN: kwiecień-październik
DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 2-3 dni

CENA: od 1500 zł/os.

HOTEL

HILTON GDAŃSK*****

Targ Rybny 1,
80-838 Gdańsk
Tel: +48 58 7787 100

Ten pięciogwiazdkowy hotel rozpoczął swoją działalność w czerwcu
2010 r. Jest to drugi hotel sieci Hilton Worldwide w Polsce.
Nowoczesny projekt hotelu powstał w znanej autorskiej pracowni
architektonicznej prof. Stefana Kuryłowicza.
Z przeszklonego basenu na ostatnim piętrze budynku i letniego
tarasu roztacza się widok na rzekę Motławę oraz Gdańską Starówkę.
W 2012 r. i 2013 r. hotel otrzymał wyróżnienie TripAdvisor Certificate of Excellence Award przyznawane przez najpopularniejszy portal
turystyczny na świecie na podstawie pozytywnych opinii gości.
Liczba pokoi: 150
Udogodnienia: sauna, centrum fitness, spa i centrum odnowy
biologicznej, masaż, kryty basen
Internet: bezpłatny, bezprzewodowy, dostępny w całym hotelu

Kliknij po więcej informacji

LOKALIZACJA
800 m od Długiego Targu
1,3 km od Dworca Głównego w Gdańsku
14 km od Lotniska w Gdańsku

HOTEL

SALE KONFERENCYJNE

SALA KONFERENCYJNA BEAUFORT

SALA KONFERENCYJNA FAHRENHEIT

Wymiary:

Wymiary:

142 m2

82 m2

Ustawienia:

Ustawienia:

Teatralne
Bankietowe
Szkolne
Jeden stół

150 miejsc
90 miejsc
56 miejsc
32 miejsca

Teatralne
Bankietowe
Szkolne
Jeden stół

90 miejsc
50 miejsc
30 miejsc
28 miejsc

Sale są klimatyzowane, posiadają rzutniki multimedialne, flipcharty, nagłośnienie oraz dostęp do światła dziennego.

WYŻYWIENIE

MERCATO

KUBICKI

Restauracja Mercato proponuje kuchnię międzynarodową,
z wyraźnymi śródziemnomorskimi akcentami.
Szef Kuchni Adam Woźniak komponując menu nie zapomniał
o nowoczesnym trendzie kuchni slow-food, który znajduje swoje
odzwierciedlenie w serwowanych daniach. Specjalność Szefa
Kuchni to polędwica Kobe glazurowana mirinem,
z ziemniaczanym fondant i rydzami sauté.

Restauracja Kubicki położona jest nad samym brzegiem
Motławy, w miejscu, gdzie powoli zmierza ona ku swojemu ujściu
do Wisły.

22 września 2012 restauracja Mercato zajęła pierwsze miejsce
w trzech z czterech możliwych kategorii konkursu Wine & Food
Noble Night, w tym najbardziej prestiżową nagrodę
wieczoru - wyróżnienie tylko jednej, najlepszej restauracji za
całokształt osiągnięć przez profesjonalne międzynarodowe jury.

Szef kuchni Damian Mazurowski stworzył menu z połączenia
tradycyjnych polskich smaków, w menu znajdziemy gotowaną
golonkę, wódkę chrzanową, czy śledzia w śmietanie.

WYŻYWIENIE

METAMORFOZA
Restauracja Metamorfoza przy ul. Szerokiej w Gdańsku
w zmienionej formule funkcjonuje od 2011 roku. Wcześniej
ci sami właściciele prowadzili tu bar przekąskowy z kuchnią
włoską. Z czasem coraz bardziej skłaniali się w stronę
regionalizmu. Chcieli pokazać, że polska kuchnia to bardzo
ekskluzywne dania.
Dziś kuchnia opiera się na starych przepisach. Do serwowanych
tutaj dań nie używa się wyszukanych składników, a produktów,
które można uzyskać od lokalnych dostawców.
Właściciele sami prowadzą ekologiczną hodowlę drobiu. Plusem
tej restauracji jest także duży wybór regionalnych nalewek.
Wśród nich znajdziemy: onisiówkę (nalewkę z miodem i syropem
z kwiatów czarnego bzu), żurawinówkę, pigwówkę.

ATRAKCJE

SPOTKANIE BIZNESOWE NA JACHCIE

WIZYTA W FILHARMONII BAŁTYCKIEJ

Proponujemy zorganizowanie kameralnego spotkania biznesowego
na pokładzie jachtu. Głównym atutem takich spotkań jest możliwość
prowadzenia nieskrępowanych rozmów z dala od zgiełku miasta.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku to
największa instytucja życia muzycznego w północnej Polsce, którą
odwiedzają melomani nie tylko z regionu, ale także z kraju i z całego
świata. To miejsce ludzi pragnących obcować ze sztuką na
najwyższym poziomie.

Jacht może podpłynąć pod sam hotel Hilton Gdańsk skąd zabierze
uczestników na kilkugodzinny rejs po Bałtyku. Podczas rejsu będzie
czas zarówno na biznesowe rozmowy jak i na chwilę wytchnienia i
relaksu.
Na pokładzie jachtu istnieje możliwość zorganizowania lunchu.

Filharmonia organizuje koncerty symfoniczne, recitale i wieczory
kameralne, których wykonawcami są najwybitniejsi muzycy polscy,
a także artyści z całego świata. Zapraszamy na wieczór pełen pasji
i muzyki, który uświetni Państwa spotkanie biznesowe.

ATRAKCJE

WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA
We współpracy z dietetyk Karoliną Jaworską proponujemy
Państwu warsztaty zdrowego żywienia. Sama aktywność fizyczna
nie wystarcza do utrzymania pożądanej sylwetki, czy poprawy
sprawności fizycznej. Zbilansowana dieta wpływa pozytywnie
na wszystkie aspekty życia i pozwala zwiększyć efekty treningów
sportowych.
Celem warsztatów będzie pokazanie, jak w prosty sposób można
skomponować zbilansowaną dietę z ogólnodostępnych
składników. W oparciu o Państwa założenia możemy także
przygotować warsztaty dla osób trenujących określone
dyscypliny sportu.
KAROLINA JAWORSKA—DIETETYK

LOKALIZACJA I TRANSPORT

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI

TRANSPORT
Dojazd do hotelu Hilton Gdańsk możemy
zorganizować ze wskazanej lokalizacji
klimatyzowanym autokarem lub busami.
Do hotelu można dojechać również indywidualnie
samochodem:

z Warszawy podróż trwa ok. 4 godzin,
z Białegostoku podróż trwa ok. 5 godzin,
z Poznania podróż trwa ok. 4 godzin.
Na terenie hotelu znajduje się parking.

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji.

Ofertę wyjazdu do hotelu Hilton Gdańsk
przygotowała:

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności
wyjazdu w wybranym terminie:
693 841 351
magda@sporturismo.pl
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