
 

 

  MORZE MOŻLIWOŚCI  
      SOPOT 



 

 

CEL:  wprowadzenie nowych produktów/szkolenie pracowników  

TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik  

GRUPA: 10 – 60 osób, kierownicy z zespołami   

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  1-3 dni 

CENA: od 940 zł/os. 



 

 

MERA SPA HOTEL**** 

 

Nowoczesny i niepowtarzalny Mera SPA Hotel, usytuowany jest  

bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży w Sopocie.  

Klimatyzowane pokoje w hotelu Mera urządzone zostały  

w eleganckim stylu i dysponują nowoczesną łazienką. Wyposażenie pokoi 

obejmuje telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji 

satelitarnej, biurko i minibar. Z pokoi roztaczają się widoki na morze lub 

park.  

W 2013 roku, dzięki opiniom użytkowników Tripadvisor, hotel  

otrzymał Certyfikat Doskonałości. 

 

Liczba pokoi: 145 

Udogodnienia: Spa, centrum odnowy biologicznej, sauna, basen kryty, 

basen odkryty na dachu hotelu  

LOKALIZACJA 

1,5 km od centrum Sopotu  

1 km od hali Ergo Arena  

22 km od lotniska  

Gdańsk Rębiechowo 

ul. Bitwy pod Płowcami 59  

81-731 Sopot 

Tel.: +48 58 766 60 00 

     HOTEL 

http://bit.ly/15O8cTD
http://goo.gl/maps/VYySZ
http://on.fb.me/11O5Zu2


 

 

     HOTEL 



 

 

ZŁOTA PERŁA 

 

Wymiary:  

50 m2   

Ustawienia:  

Teatralne   45 miejsc 

Bankietowe  25 miejsc  

Szkolne   20 miejsc 

Jeden stół  15 miejsc 

     SALE KONFERENCYJNE 

 SREBRNA PERŁA 

 

Wymiary:  

90 m2   

Ustawienia:  

Teatralne   90 miejsc 

Bankietowe  50 miejsc  

Szkolne   50 miejsc 

Jeden stół  30 miejsc 

 BIAŁA PERŁA 

 

Wymiary:  

85 m2   

Ustawienia:  

Teatralne   90 miejsc 

Bankietowe  50 miejsc  

Szkolne   50 miejsc 

Jeden stół  30 miejsc 

W hotelu znajdują się 3 sale konferencyjne, które można łączyć w razie potrzeby zorganizowania większej konferencji. 

Sale są klimatyzowane, posiadają rzutniki multimedialne, flipcharty i nagłośnienie.  



 

 

     WYŻYWIENIE 

PESCATORE  

 
Restauracja Pescatore zlokalizowana jest na pierwszym piętrze Mera 

Spa Hotel. Oferuje przygotowywane wyłącznie ze świeżych i natural-

nych produktów dania à la carte, które zaspokoją  

podniebienia najbardziej wymagających gości. Tematem  

przewodnim menu restauracji Pescatore są danie rybne.  

Kameralna atmosfera, przyjazne wnętrze oraz wyborne dania tworzą 

idealny nastrój zarówno do spotkania biznesowego, 

jak również do wieczornej kolacji.  



 

 

PETIT PARIS  

 
Jest to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc kulinarnych  

na mapie Sopotu. Restauracja zlokalizowana jest w stylowej  

kamienicy położonej 150 m od sopockiego mola, zwraca uwagę ele-

ganckim wnętrzem w stylu Glamour połączonym  

z doskonałym menu i nadmorskim klimatem.  

Menu przygotowane pod okiem szefa kuchni Kazimierza  

Rutkowskiego i Philippe’a Abrahama jest propozycją dań  

wykwintnej kuchni francuskiej, śródziemnomorskiej i polskiej  

w eleganckiej aranżacji smakowej.  

     WYŻYWIENIE 

GALERIA 63 

 
Galeria 63 to lokal mieszczący się w samym sercu Sopotu w „Centrum 

Haffnera”. Wizją właściciela restauracji było stworzenie miejsca  

łączącego różne formy artystycznego wyrazu poprzez wyrafinowany 

wystrój, malarstwo, fotografię, muzykę a przede wszystkim sztukę 

kulinarną. Wszystko to sprawiło, że Galeria 63 wyróżniła się na tle 

sopockiej gastronomii i stała wyjątkowym miejscem z niepowtarzalną 

atmosferą.  

Ulubionymi daniami klientów lokalu są sandacz podany na buraczko-

wej kaszy gryczanej serwowany z sosem borowikowo – śmietanowym 

oraz Gamberoni al Brandy - duże krewetki z grilla podane z dipem 

czosnkowym i grzankami. 



 

 

     ATRAKCJE 

REJS PO BAŁTYKU  

 
Rejs rozpoczniecie Państwo od spotkania w nowym porcie Sopot Ma-

rina. Tam zostanie przeprowadzona odprawa ze sternikiem  

i szkolenie z zasad bezpieczeństwa. Następnie grupa zostanie  

podzielona na załogi i wyruszy w rejs po Bałtyku. W trakcie rejsu od-

będzie się lekki lunch na jachcie.  

Rejsy odbywają się nowoczesnymi jednostkami, co zapewnia  

pełen komfort oraz bezpieczeństwo uczestników.  

Po zakończeniu rejsu zaprosimy Państwa do rybnej restauracji  

na żeglarską kolację.  

KONCERT W ERGO ARENA  

 
Ergo Arena została wybudowana kilka lat temu na pograniczu  

Sopotu i Gdańska. Może pomieścić do 15 tys. widzów.  

Na jej terenie odbywają się liczne wydarzenia sportowe  

i kulturalne. Do tej pory swoje koncerty miały takie światowe gwiazdy 

jak Michael Buble, Jose Carreras czy Roxette. Na hali  

odbywają się także ważne mecze piłki siatkowej i koszykówki. 

 



 

 

     ATRAKCJE  

JOGA 

 
Joga to niezwykły sposób na poprawę sprawności, wyciszenie  

i harmonię, pomaga w osiągnięciu równowagi ciała i duszy.  

Zajęcia poprowadzi dla Państwa Anna Kubow - Certyfikowany  

Nauczyciel jogi, która swój dyplom uzyskała w The International Siva-

nanda Yoga Vedanta Centre. Na zajęcia z jogi zaprosimy  

na dach hotelu, gdzie z widokiem na morze będzie mogli Państwo w 

pełni skorzystać z dobrego wpływu zajęć na organizm.  

Zajęcia z jogi sprawdzają się doskonale jako aktywna przerwa podczas 

spotkań biznesowych lub energetyczne rozpoczęcie dnia.  

TRENING BIEGOWY/NORDIC WALKING 

 
Tereny wokół hotelu pozwalają na realizowanie treningów  

o różnej intensywności. 

Świeże powietrze, możliwość biegania po plaży lub po ścieżkach nad-

morskich oraz cisza i spokój to czynniki sprzyjające  

budowaniu kondycji oraz poprawie samopoczucia. 

Nasze programy sprawdzają się zarówno jako forma aktywnej prze-

rwy w czasie spotkania biznesowego, jak i jako element  

przygotowań do konkretnych zawodów. Programy  

są realizowane pod okiem profesjonalnych trenerów. 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

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

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI TRANSPORT 

 
Proponujemy zorganizowanie transportu ze wskazanej  

lokalizacji następującymi środkami transportu: 

Samolotem do Gdańska na Lotnisko  

Rębiechowo, dojazd do hotelu z lotniska  

zajmuje ok. 20 minut. 

 

Busami lub autokarem. 

 

 Do hotelu Mera SPA  można także  

 dojechać indywidualnie samochodem: 

  z Warszawy podróż trwa ok. 4 godzin, 

  z Poznania podróż trwa ok. 4 godzin. 

 

Na terenie hotelu znajduje się monitorowany, płatny  

parking. 

http://bit.ly/153dNbP


 

 

Ofertę wyjazdu do Sopotu przygotowała: 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności  

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

