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W harmonii z ludźmi i miejscami
In harmony with people and places
Ponad 750 hoteli na świecie More than 750 hotels around the world
Hotele Mercure

Fakty facts
Wypoczynek Leisure
Biznes Business
Komfort Comfort
Przyjaźni profesjonaliści
Friendly professionals
Lokalne inspiracje Local inspirations

/

Bez względu na to, czy planujesz podróż służbową, wyjazd
wypoczynkowy, organizację konferencji lub spotkanie
integracyjne, hotele Mercure, łącząc lokalny koloryt ze światowej
klasy usługami i doskonałym standardem, zawsze gwarantują
najwyższy poziom gościnności.
Nasi Goście zawsze mogą liczyć na atrakcyjne ceny oraz fachową
pomoc podczas rezerwacji, punkty lojalnościowe przyznawane
za każdy pobyt, a po przyjeździe do hotelu w pełni korzystać
z całodobowej opieki, wysokiego komfortu i bogatej oferty oraz
cieszyć się atmosferą odpowiednią zarówno do pracy,
jak i wypoczynku.
/Whether you are planning a business trip, vacation, conference
or integration meeting, Mercure hotels always ensure the highest
level of hospitality, combining local color with world-class services
and an excellent standard.
You can always count on attractive prices and professional
assistance during the booking process as well as loyality points
awarded for each stay. Upon arrival, you can take full advantage
of our 24/7 care, high comfort and rich offer, and enjoy an
atmosphere that is suitable for both work and relaxation.
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Do pracy i Do wypoczynku
Business and leisure
Pozostawia niezapomniane wrażenia! You will enjoy your stay, no matter what!
Hotel Mercure
gdańsk posejdon

Fakty facts

3-gwiazdkowy standard 3-star standard
Centrum Fitness i Wellness
Fitness and Wellness Centre
Wi-Fi
Kącik internetowy Web corner
Parking niestrzeżony (płatny dodatkowo)
Unattended car park (paid additionally)
Skrytka depozytowa Safe deposit
Butik hotelowy Hotel boutique
Gazety dla gości Newspapers for guests
Kącik zabaw dla dzieci Children’s play area
Plac zabaw na świeżym powietrzu
Outdoor playground
Siłownia na świeżym powietrzu
Outdoor gym

/

Witamy w wypoczynkowym Hotelu Mercure Gdańsk
Posejdon położonym nad brzegiem morza, nieopodal
biznesowego centrum Trójmiasta.
Otoczony bujną zielenią Hotel Mercure Gdańsk Posejdon
położony jest zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży
w Jelitkowie, rekreacyjnej dzielnicy Gdańska. Bliskość
sopockiego mola i ścieżek rowerowych oraz tereny zielone
hotelu zapewniają wspaniałe możliwości rekreacji
i odpoczynku.
/ Welcome to Mercure Gdańsk Posejdon, a leisure
hotel situated at the very seaside, near the business
center of Tricity.
Mercure Gdańsk Posejdon is located in Jelitkowo,
a recreational district of Gdańsk, surrounded by lush
greenery, about 100 meters from a sandy beach. The
proximity of the historical city centre provides great
opportunities for sightseeing and other leisure activities.
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trzygwiazdkowy standard
3-star standard
Idealnie spełnia wymagania wszystkich gości Perfectly meets the expectations of all our guests
Hotel Mercure
gdańsk posejdon

Fakty facts
151 pokoi: 151 rooms:
66 pokoi z dwoma oddzielnymi łóżkami oraz
85 pokoje z łóżkiem małżeńskim,
w tym 23 pokoje łączone. Dwa z naszych
pokoi dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
66 rooms with two separate beds
and 85 rooms with double bed, including
23 connecting rooms. Two of our rooms
have been adapted to the needs of persons
with reduced mobility.

/

Hotel oferuje 151 pokoi wolnych od dymu w tym 66 pokoi
z dwoma oddzielnymi łóżkami oraz 85 pokoi z łóżkiem
małżeńskim. Wśród naszych pokoi oferujemy dwa pokoje
przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 23 pokoje
łączone. Łóżeczko dziecięce dostępne w hotelu na życzenie.
/ The hotel offers 151 smoke-free room, including 66 rooms
with two separate beds and 85 rooms with double beds.
Among our rooms, we offer two rooms adapted for disabled
persons and 23 connecting rooms. Children’s bed is available
on request.

/

mercure

hotel

pokoje
rooms

restaur acja
Restaur ant

biznes i rel aks
business and
rel a x ation

lok aliz ac ja
location

winestone – kulinarna rewelacja
Winestone – a culinary revelation
Odkryj pasję smaku Discover the passion of taste
Hotel Mercure
gdańsk posejdon

Fakty facts
Restauracja czynna: 10:00-00:00
Restaurant open: 10 a.m.-0:00 p.m.

Winestone to kulinarna rewelacja, która zachwyca bogatym
wyborem rzadko spotykanych w Polsce win z całego świata.
Rozkoszuj się ich nietuzinkowym aromatem w towarzystwie dań,
które zaskakują nie tylko smakiem, ale również nowatorską formą.
Wyśmienite wino w towarzystwie les planches, czyli dań
serwowanych na kamiennych deskach rodem z najmodniejszych
francuskich restauracji, to doskonały przepis na kulinarną przygodę
w atrakcyjnej cenie i wspaniale spędzony czas zarówno podczas
kameralnego spotkania, jak i imprez w większym gronie.
/ Winestone, a culinary revelation that will fascinate you with a rich
choice of wines from around the world not often seen on Polish
tables. Enjoy the extraordinary aroma accompanied by dishes that
will surprise you, not only with taste but also with fresh culinary
form. Exquisite wine accompanied by dishes served on stone plates
called les planches is a promise of a culinary adventure
at affordable price and a recipe for a great time during small
meetings and bigger events.

/
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Doskonałe miejsce na spotkania
THE PERFECT PLACE FOR MEETINGS
Przestrzeń dla biznesu Space for business
ustawienie arrangement
teatralne szkolne
U
bankiet
(okrągłe stoły)
area DIMENSIONS theatre class- U-SHAPE banquet
(m)
(m2)
room
(round tables)

Hotel Mercure
gdańsk posejdon

pow.

WYMIARY

49

7x7

20-30

13-16

12-18

-

Bałtyk

52

7,2 x 7,2

20-25

13-16

14-18

-

Mewa

52

7,2 x 7,2

20-25

13-16

14-18

-

Bryza

62

9 x 6,9

30-40

18-24

18-24

-

Bursztyn

116

16,2 x 7,2

50-70

40-50

30

60

Jantar

116

16,2 x 7,2

70-100

60-72

40

60

Bursztyn
+ Jantar

232

16,2 x 15

180-200

100

60

120

Bursztyn
+ Jantar
+ Restauracja
Restaurant

412

16,2 x 15

Fakty facts
Sześć przestronnych, ustawnych i w pełni
wyposażonych sal konferencyjnych
zaprojektowanych, by pomieścić łącznie
do 200 osób.
Six spacious, flexible and fully equipped
conference and meeting rooms designed
to accommodate up to 200 people.

/

Zatoka

ustawienie koktajlowe na maksymalnie 300 osób
cocktail arrangement for 300 people (max)
/
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Doskonałe miejsce na spotkania
THE PERFECT PLACE FOR MEETINGS
Przestrzeń dla biznesu Space for business
Hotel Mercure
gdańsk posejdon

Fakty facts
Sześć przestronnych, ustawnych i w pełni
wyposażonych sal konferencyjnych
zaprojektowanych, by pomieścić łącznie
do 200 osób.
Six spacious, flexible and fully equipped
conference and meeting rooms designed
to accommodate up to 200 people.

/
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Czar komfortu
THE charm of comfort
Najlepszy sposób na doskonałą formę The best way to stay fit
Hotel Mercure
gdańsk posejdon

Fakty facts

Hotelowe centrum fitness i wellness obejmuje kryty basen
oraz dodatkowo płatne: siłownię, saunę suchą oraz parową, usługi
kosmetyczne oraz masaże na życzenie.
/ The hotel fitness and wellness centre includes an indoor swimming
pool and paid additionally: gym, dry and steam sauna, beauty
services and massages on request.

Centrum Fitness i Wellness
Fitness and Wellness Centre

/
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Gdańsk,
Zabytkowe miasto portowe
Gdańsk, A historical harbor city
Wielokulturowa atmosfera zabytkowej architektury A multi-cultural spirit of historical architecture
Dzisiaj Gdańsk to nie tylko ważny ośrodek
gospodarczy oraz polskie „okno na Bałtyk“.
To także najważniejsze centrum kulturalne tej części kraju. Historyczna zabudowa
Głównego Miasta należy do najcenniejszych
tego typu założeń na terenie Polski. Dzięki
niej miasto należy do Europejskiego Szlaku
Gotyku Ceglanego.
Today, Gdańsk is not only a major commercial city and Poland’s ”window to the Baltic
Sea”. It is also the most important cultural
centre in this part of the country. Historical buildings of the Main City are among
the most precious pieces of architecture in
Poland. The city is a part of the European
Route of Brick Gothic.

/

Gdańsk to miasto wielu kultur – czasem ze sobą rywalizujących,
a czasem współgrających. Właśnie to stanowi o bogactwie tego
miasta, które na przestrzeni lat cieszyło się prężnym rozwojem
gospodarczym i kulturalnym. Ten ważny port odgrywał również
istotną rolę polityczną w polskiej historii, nawet tej najnowszej.
Świadczą o tym między innymi wydarzenia sierpniowe sprzed 25
lat, kiedy to Gdańsk stał się głównym ośrodkiem wielkiego ruchu
społecznego – Solidarności.
/ Gdańsk is a city of many competing and cooperating cultures.
This is what makes up the wealth of the city with its flourishing
commerce and culture. This major harbor also played a significant
political role in the history of Poland – even in recent times. 25
years ago, Gdansk became the cradle of Poland’s
great social “Solidarity” movement.
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Pełna swoboda komunikacji
Complete freedom of communication
Odpowiedni hotel w odpowiednim miejscu The right hotel in the right place
soPot, Gdynia
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GDS:
– Amadeus: GDN002
– Sabre: 43258
– Apollo: 52695
– Worldspan: 0288

mi

ul. Kapliczna 30
80-341 Gdańsk
TEL.: +48 58 511 30 00
E-MAIL: H3391@accor.com
mercure-gdansk-posejdon.com
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Mercure: silna marka gwarantująca autentyczne
doświadczenie. Ponad 750 hoteli w 51 krajach.
Mercure, a genuine experience guaranteed by a strong
brand. More than 750 hotels in 51 countries.
Bydgoszcz, Cieszyn, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Jelenia Góra, Karpacz, Krynica Zdrój, Lublin, Mrągowo,
Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Racławice, Toruń, Warszawa, Wisła, Wrocław, Zakopane, Zamość

Dojazd / ACCESS
– Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy
/Gdańsk Lech Wałęsa Airport: 15.4 km
– Stacja kolejowa Gdańsk Oliwa:
/Gdańsk Oliwa railway station: 3 km
– Stacja kolejowa Gdańsk Główny:
/Gdańsk Główny main railway station: 10 km

Gwarancja najlepszej ceny na mercure.com
Best prices guarantee on mercure.com

Marka

