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SPOTKANIE Z SUKCESEM 
W HOTELACH NOVOTEL

Pozwól nam zadbać o każdy szczegół Twojej konferencji, spotkania czy seminarium. 
Zależy nam na Twoim sukcesie. Dlatego dedykowany opiekun profesjonalnie doradzi 
i zorganizuje każdą konferencję, a także dostarczy sprzęt najwyższej jakości. Razem 
z hotelem Novotel zorganizujesz spotkanie, niezależnie od jego charakteru.

komfort szyty na miarę

Hotel pozostawia do dyspozycji gości 158 nowoczesnych 
pokoi oraz 2 pokoje przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Ciesz się komfortowymi, przestronnymi 
i stylowymi pokojami zaprojektowanymi specjalnie 
po to, żeby sprostać wszystkim Twoim oczekiwaniom. 
Wygodne łóżko i specjalne dodatki sprawią, że poczujesz 
się wyjątkowo. Odpoczywaj, pracuj i w pełni korzystaj ze 
swojego pobytu.



CIESZ SIĘ SMAKIEM 
W HOTELACH NOVOTEL

Odkryj ekscytującą prostotę smaków współczesnej kuchni. Nie tylko pomysłową, 
ale również odpowiednio zbilansowaną dietę doświadczysz w NOVO2 lounge bar 
oraz w zaciszu Twojego pokoju.

NOVO2 (NOVO Square) lounge bar to połączenie baru 
i restauracji – doskonałe miejsce do odpoczynku, 
jak również spotkań towarzyskich i biznesowych. 
Serwujemy lekką i zdrową kuchnię łączącą smaki z różnych 
zakątków świata, z uwzględnieniem potraw ekologicznych, 
bezglutenowych i wegetariańskich. Część dań jest dostępna 
przez całą dobę w usłudze Room Service.



ZNAJDŹ RÓWNOWAGĘ 
W HOTELACH NOVOTEL

• Siłownia

  Zrelaksuj się i odzyskaj siły dzięki licznym możliwościom
prozdrowotnym, które oferuje nasz hotel: zrównoważone 
menu pobudzające umysł i ciało, siłownia.

•  Miejsca turystyczne i rozrywka

 Hotel jest położony na Wyspie Spichrzów nad Motławą, 
nieopodal najpiękniejszych zabytków Starego Miasta, 
15 km od Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, 
1,5 km od dworca kolejowego Gdańsk Główny. W pobliżu 
znajdują się urokliwe, historyczne uliczki pełne eleganckich
restauracji i nastrojowych kafejek.



• Wyposażenie sal konferencyjnych 

• Novotel Gdańsk Centrum oferuje 4 sale konferencyjne

Novotel Gdańsk Centrum dysponuje 260 m2

powierzchni konferencyjnej mogącej pomieścić 
do 230 osób.
•  Na potrzeby kameralnych spotkań i szkoleń oddajemy 

do Państwa dyspozycji szereg mniejszych sal 
o powierzchni od 50 do 210 m2. Wszystkie mają dostęp
do światła dziennego, są klimatyzowane i standardowo 
wyposażone w sprzęt techniczny ułatwiający 
prowadzenie szkoleń.

•  Do wyłącznej dyspozycji organizatorów pozostaje
osoba kontaktowa, która cały czas będzie czuwała 
nad pomyślnym przebiegiem spotkania, zgodnie z zasadą
przestrzegania standardów jakości w ramach 
Meeting at Novotel.

Ilość osób

Nazwa Powierzchnia (m2) Układ teatralny Układ szkolny Układ w kształcie podkowy

A 50 30 20 16

B lub C lub D 70 60 30 24

B+C 140 120 60 48

B+C+D 210 200 90 72

A B C D

Światło naturalne TAK TAK TAK TAK

Klimatyzacja TAK TAK TAK TAK

Wifi TAK TAK TAK TAK

Internet przewodowy TAK TAK TAK TAK

Gniazdka elektryczne TAK TAK TAK TAK



Zorganizuj swoje spotkanie online na 
novotel.com/meetings 

lub skontaktuj się telefonicznie
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Novotel 
gdańsk centrum

Nasz hotel uczestniczy w programie zalesiania Plant
for the Planet. Dzięki ponownemu wykorzystywaniu 
ręczników przez naszych Gości w ciągu 6 lat 
zasadzono ponad 4 miliony drzew na całym świecie.


