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Dojazd:
S7 W-wa-Elbląg  - węzeł Wschód - Al.Grunwaldzka 49

 
A1 - DK22 Malboek - Elbląg

ul.Warszzawska - Ul.Tysiąclecia - Al.Grunwaldzka49

GWARANCJA DOBREJ CENY INFORMATORTRADYCJA I DOŚWIADCZENIE

mailto:elblag@zegluga.com.pl


* BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE *
Szanowni Goście, 
Zapoznajcie się z zasadami ewakuacji w przypadku
ogłoszenia alarmu, lub ewakuacji. Nie odkładajcie
przeczytania tej informacji na później, ponieważ nigdy nie
wiadomo, kiedy ta informacja może się przydać. Przy
zajęciu pokoju należy zapoznać się z planem ewakuacji.
Na każdym piętrze znajdują się oznakowane wyjścia
ewakuacyjne, hydranty oraz gaśnice. W przypadku
usłyszenia alarmu ewakuacyjnego należy natychmiast
opuścić pokój, upewniając się, że drzwi do niego zostały
zamknięte. Po opuszczeniu pokoju należy kierować się do
oznakowanych klatek ewakuacyjnych, a następnie
zachowując spokój opuścić budynek. W przypadku
zadymienia drogi ewakuacyjnej i braku możliwości
wycofania się do pokoju należy ochronić twarz mokrym
ręcznikiem i poruszając się wzdłuż ścian kierować się
zgodnie z drogą ewakuacji. W czasie ewakuacji nie
wracajcie do pokoju po pozostawione w nim rzeczy, gdyż
toksyczne dymy i gazy zagrażają życiu i zdrowiu. Należy
zachować spokój i postępować zgodnie z komunikatem
ewakuacyjnym i tymi wydawanymi przez personel hotelu.

  * RECEPCJA *
 Hotelowa recepcja pracuje 24h. Kontakt możliwy jest pod
nr: 552 337 422 Pracownicy recepcji doradzą jak
poruszać się po mieście i wskażą atrakcje turystyczne w
okolicy.  Do Państwa dyspozycji podstawowy niezbędnik
typu żelazko, deska do prasowania, ładowarka do
telefonu. Sejf znajduje się w recepcji, hotel nie ponosi
odpowiedzialności za przedmioty i wartości pozostawione
poza depozytem. Hotel wyposażony w sieć
bezprzewodowego dostępu do internetu. Kody dostępu
w recepcji. 
Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00 
W recepcji przechowalnia bagażu. 

 * RESTAURACJA *
 Restauracja hotelu czynna od godziny 12:00
 za wyjątkiem dni świątecznych
 Śniadania 07.00 - 10.00 
Domowe obiady w dni powszednie w godz. 12.00 – 18.00  

KOMFORT * JAKOŚĆ * CENA 
 Hotel oferuje miejsca w pokojach 1, 2, 3 osobowych, 

oraz rodzinnych apartamentach. 

* PRZESTRZEŃ SMAKU *
 Podróż, lub spacer warto zakończyć w kameralnej

restauracji kuszącej menu z szeroką kartą dań
serwowowanych przez naszych kucharzy.

MAGICZNY KLIMAT
NIEZWYKŁA ATMOSFERA

* SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI *
DLA POTRZEB ORGANIZACJI BIZNESOWYCH I

RODZINNYCH SPOTKAŃ MAMY MULTIFUNKCYJNE
SALE 

Kanał Elbląski z pochylniami i Pętlą Żuławską 
Park Leśny Bażantarnia 
Katedra Świętego Mikołaja z tarasem widokowym
 Brama Targowa 
Centrum Sztuki Galeria El
 Muzeum Archeologiczno - Historyczne
 Szlak rowerowy Green Velo

ELBLĄG
MIASTO Z CHARAKTEREM

ATRAKCJE


