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Gdynia w plenerze

od kilkunastu lat jesteśmy świadkami
ogromnego wzrostu znaczenia turystyki
biznesowej. Gdynia ma wszelkie atuty,
by ten fakt wykorzystać i budować swój
potencjał w przemyśle spotkań.
Dysponujemy różnorodną bazą obiektów
konferencyjnych, z czego kilka pozwala
na przyjęcie ponad 1000 gości w jednym
miejscu. Baza noclegowa to kilkanaście
wysokiej klasy hoteli z zapleczem
konferencyjnym. Oferta spędzenia wolnego czasu należy do najciekawszych
w Polsce - najlepszy teatr muzyczny,
dwie sceny dramatyczne, interaktywne
centrum nauki, centrum filmowe,
unikatowe Muzeum Emigracji w sercu
portu – to tylko niektóre atrakcje
naszego miasta. Wspomnieć też należy
o znakomitych restauracjach i ich tarasach, na których można delektować
się daniami, patrząc na morze.
Serdecznie zapraszam do zapoznania
się z pełną ofertą Gdyni w sektorze
MICE (Meetings, Incentives, Conferences
and Events) i do organizacji różnorodnych wydarzeń w gościnnej Gdyni.

Katarzyna Gruszecka-Spychała
Wiceprezydent Gdyni
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noclegi
i konferencje
w jednym miejscu
Gdyńska baza hotelowa
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BLISKO

miejsc noclegowych

PONAD

sal konferencyjnych i bankietowych
w hotelach

2000

50

4

nowoczesnych hoteli

QUADRILLE *****
ul. Folwarczna 2
81-547 Gdynia
T: +48 58 351 03 00
e-mail: recepcja@quadrille.pl
www.quadrille.pl

Quadrille to ekskluzywny kompleks parkowo-pałacowy
z XVIII wieku, należący do stowarzyszenia Relais & Chateaux.
Ciekawy design nawiązujący do „Alicji w Krainie Czarów”,
kameralne wnętrza, 31 komfortowych pokoi,
profesjonalna sala konferencyjna do 100 osób i szykowna Sala Balowa na 50 osób, regionalna kuchnia
degustacyjna restauracji Biały Królik, holistyczne Spa
z bogatą ofertą zabiegową i imponującą strefą wodną,
rozległy 2-hektarowy park, duży parking oraz profil
Adults Only to na pewno główne atuty tego obiektu
zgodne z mottem Experience the Wonderland.

SALE

m2

max
osób

KONFERENCYJNA

85

100

100

26

25

50

32

BALOWA

58

50

30

12

20

30

24

POKOJE: 31
MAX. MIEJSC: 70
SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 2
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Courtyard by Marriott
Gdynia Waterfront****
ul. Jerzego Waszyngtona 19
81-342 Gdynia
T: +48 58 743 07 00
F: +48 58 743 07 16
hotel@courtyardgdynia.com
www.courtyardgdynia.pl

Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront to hotel
należący do międzynarodowej sieci hoteli Marriott
International. Położony jest w samym sercu Gdyni,
tuż obok Skweru Kościuszki, gdyńskiej plaży i Bulwaru
Nadmorskiego.

Szef Kuchni serwuje dania przygotowane według tradycyjnych skandynawskich receptur. Niepowtarzalną
atmosferę tworzą tu subtelne i kameralne wnętrza,
fantastyczny widok na morze oraz profesjonalna
i uśmiechnięta obsługa.

Oprócz 200 nowocześnie wyposażonych pokoi w hotelowym wnętrzu odnajdziemy centrum konferencyjne
o łącznej powierzchni ponad 1000 m². Sale wyposażone
w profesjonalny sprzęt audiowizualny posiadają przeszklenia gwarantując gościom dostęp do światła dziennego. Największa z sal pomieści ponad 500 osób.
Z jej wnętrz rozpościera się piękny, panoramiczny widok
na morze a dodatkowym atutem jest prywatny taras
widokowy. Znajdujące się obok stylowo zaprojektowane foyer, perfekcyjnie sprawdza się jako przestrzeń
wystawiennicza. Centrum konferencyjne to idealne
miejsce na organizację kameralnych spotkań, dużych
konferencji biznesowych, bankietów oraz wesel.
W hotelu do dyspozycji gości znajduje się Centrum Fitness,
bar oraz restauracja GåRD - Nordic Kitchen.
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POKOJE: 200
MAX. MIEJSC: 400

SALE

m2

max
osób

EUROPA

491

450

450

BERLIN

122

112

112

WARSZAWA

121

112

112

240

100

300

500

78

38

80

110

72

40

80

110

LONDYN

119

112

112

60

33

80

110

PARYŻ

129

120

120

60

36

100

120

AMSTERDAM

32

12

-

-

-

-

-

MADRYT

19

8

-

-

-

-

-

PRAGA

18

8

-

-

-

-

-

OSLO

39

46

46

24

19

30

30

SZTOKHOLM

41

46

46

24

19

30

30

SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 9

Hotel Nadmorski****
ul. Ejsmonda 2
81-409 Gdynia
T: +48 58 667 77 77
F: +48 58 667 53 99
hotel@nadmorski.pl
www.nadmorski.pl

Hotel
Nadmorski w Gdyni to komfortowy,
kameralny obiekt nad samym morzem, tuż obok plaży
i Bulwaru Nadmorskiego. Niepowtarzalna lokalizacja
i atrybuty
rekreacyjne hotelu tworzą nieformalny
klimat spotkań, gwarantując gościom doskonałe
warunki do pracy i wypoczynku.
Hotel
Nadmorski dysponuje komfortową bazą
pobytową, o szerokich możliwościach konfiguracji.
W ofercie hotelu są pokoje jedno- i dwusobowe
klasy Standard i Biznes, w tym pokoje przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, a także apartamenty.

-- profesjonalne prowadzenie spotkań
-- opiekun wydarzenia
-- 90 komfortowych pokoi, w tym apartamentów
-- restauracja serwująca wykwintną kuchnię
-- bezpłatny parking przed hotelem z nielimitowaną
ilością miejsc, również dla autokarów
-- Instytut GENESIS, centrum rekreacji i relaksu

Jest jednym z największych w Gdyni, uniwersalnym
centrum konferencyjnym. Znany jest z perfekcyjnej
organizacji pełnej palety wydarzeń o charakterze
rodzinnym i biznesowym.
ATUTY:

-- idealna lokalizacja nad samym morzem
-- doskonale zorganizowane, wielofunkcyjne centrum
konferencyjne, mieszczące do 400 osób
-- duży hol przed salami z możliwością wprowadzenia
przedmiotów wielkogabarytowych np. samochodu
-- nowoczesny sprzęt, bezpłatny internet, zaplecze
techniczne, wsparcie multimedialne, doskonałe
nagłośnienie

POKOJE: 90
MAX. MIEJSC: 200

m2

max
osób

PERŁOWA (1)

116,2

80

80

50

38

60

80

BURSZTYNOWA (2)

134,6

150

150

70

42

70

120

SALE

ROTARY I (3)

40,2

20

20

25

18

20

25

ROTARY II (4)

56,2

40

40

30

24

40

50

SALA 1+2+3+4

347,2

400

400

200

150

300

350

-

400

150

70

80

200

400

45,1

24

24

18

16

-

-

MORSKIE OKO
KORALOWA

SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 7
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Mercure Gdynia Centrum***
ul. Armii Krajowej 22
81-372 Gdynia
T: +48 58 666 29 34
F: +48 58 620 86 51
H3417-SL1@accor.com
www.mercure.com

Hotel Mercure Gdynia Centrum jest położony
w prestiżowej lokalizacji w samym sercu nowoczesnego
miasta. Hotel znajduje się 100 m od plaży i oferuje
wspaniałe możliwości zarówno dla gości biznesowych
jak i turystów.

OFERTA :

-- 10 przestrzennych, różnorodnych sal konferencyjnych
-- pokój biznesowy wyposażony w drukarkę i telefon
-- dwa foyer (144 m , 55 m ) na przerwy kawowe
2

2

lub jako powierzchnia wystawiennicza

-- sprzęt konferencyjny wliczony w cenę
-- dedykowany opiekun spotkania
-- 294 pokoje (w tym aż 141 pokoje typu „TWIN”)
-- preferencyjne ceny noclegów dla prowadzących
-- Wi-Fi na terenie całego hotelu
-- 120 miejsc parkingowych, w tym 10 miejsce
dla autokarów

ATUTY:

-- doskonała lokalizacja w centrum Gdyni (100 m od plaży,

1 km od dworca PKP, 35 km od lotniska, vis-à-vis Teatru
Muzycznego)

-- 1300 m

2

powierzchni konferencyjno-bankietowej,

wszystkie sale na poziomie „0”

-- największy w regionie kryty basen hotelowy
oraz sauna w cenie noclegów

PRZYKŁADOWE

SALE

8

m2

max
osób

CONRAD

366

500

400

140

-

190

500

CONRAD+TANGO

577

600

600

220

-

250

600

CONRAD+TANGO
+ORION

640

800

700

240

430

270

800

OMEGA I

107

100

100

30

30

45

100

OMEGA II

101

100

100

30

30

45

100

LASER

66

70

50

20

20

30

70

FIN

42

40

30

12

16

24

40

CADET

35

35

25

12

-

-

35

STAR

33

35

30

12

12

-

35

POKOJE: 294
MAX. MIEJSC: SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 10

Hotel Różany Gaj ***
ul. Józefa Korzeniowskiego 19D
81-376 Gdynia
T: +48 58 719 55 55
biznes@rozanygaj.pl
www.rozanygaj.pl

Hotel Różany Gaj organizator szkoleń, konferencji, spotkań
biznesowych oraz imprez firmowych. Proponuje dwie klimatyzowane i kompleksowo wyposażone sale konferencyjne. Nad przygotowaniami każdego wydarzenia czuwa doświadczony koordynator. Dogodna lokalizacja w prestiżowej
dzielnicy Gdyni, z pewnością przypadnie do gustu wszystkim
uczestnikom. Ciekawą alternatywą dla standardowej sali
konferencyjnej jest sezonowy taras z widokiem na morze,

znajdujący się na najwyższym piętrze hotelu. Dzięki możliwości zadaszenia, daje dodatkowe rozwiązania aranżacyjne
przy planowaniu uroczystości i spotkań biznesowych. Goście
z pewnością docenią wspaniały widok na Zatokę Gdańską
oraz powiew morskiej bryzy. Elegancka restauracja to kolejne
miejsce w hotelu, pozwalające na organizację imprez służbowych, rodzinnych oraz nieformalnych spotkań biznesowych.

SALE

m2

max
osób

KONFERENCYJNA

80

80

80

30

34

40

-

BANKIETOWA

40

40

40

20

16

-

-

POKOJE: 39
MAX. MIEJSC: 90
SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 2

Hotel Willa Lubicz***
ul. Orłowska 43
81-522 Gdynia Orłowo
T/F: +48 58 668 47 40
info@willalubicz.pl
www.willalubicz.pl

Hotel Willa Lubicz zlokalizowany jest w Gdyni Orłowie
niedaleko głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta.
Od Willi wiedzie prosta droga na plażę, drewniane molo i przystań rybacką. Hotel posiada kameralną i klimatyzowaną salę konferencyjną.

SALE

m2

max
osób

KONFERENCYJNA

20

20

Na życzenie organizatorów spotkania przygotowywane
są trzy opcje bufetu kawowego ze świeżymi owocami
i ciastem własnego wypieku, jak również kilka wariantów lunchu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb
uczestników spotkania.
POKOJE: 16
MAX. MIEJSC: 32

20

-

14

-

-

SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 1

9

Hotel Kuracyjny***
al. Zwycięstwa 255
81-525 Gdynia Orłowo
T: +48 58 66 77 823
F: +48 58 350 93 60
rezerwacja@hotelkuracyjny.pl
www.hotelkuracyjny.pl
Hotel Kuracyjny położony w urokliwej i spokojnej
willowej dzielnicy Gdynia – Orłowo, w odległości
300 m od plaży i morza przy głównym trakcie komunikacyjnym na granicy Gdyni i Sopotu. 27 eleganckich pokoi i apartamentów, bezpłatny parking,
telewizja cyfrowa z szybkim darmowym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel posiada w pełni wyposażoną, klimatyzowaną
salę konferencyjno-balową o powierzchni 120 m2 .
To idealne miejsce do organizacji konferencji, spotkań
biznesowych,
szkoleń,
prezentacji,
imprez.
W apartamencie business istnieje możliwość organizacji kameralnych spotkań do 10 osób. Do dyspozycji
Gości jest restauracja, kompleks SPA: sauny i jacuzzi,
SPA Venice i Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej.

SALE

m2

max
osób

KONFERENCYJNA

120

100

100

70

50

84

80

-

10

-

-

-

-

-

APARTAMENT

POKOJE: 27
MAX. MIEJSC: 49
SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 1

Baltic Hotel**
ul. Starodworcowa 1C
81-575 Gdynia
T: +48 58 731 67 90
www.baltichotel.pl

Baltic Hotel jest doskonałym obiektem na zorganizowanie konferencji lub szkolenia. Lokalizacja miejsca
umożliwia swobodny dojazd, a wnętrze oraz obsługa
zapewnia spokojną atmosferę.

10

SALE

m2

max
osób

KONFERENCYJNA

40

-

Do dyspozycji Gości jest przygotowana w pełni
wyposażona klimatyzowana sala
konferencyjna
o powierzchni 40 m2 .

POKOJE: 27
MAX. MIEJSC: 48
50

-

25

-

-

SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 1

Hotel Morski ***
ul. Chwarznieńska 170
81- 602 Gdynia
T: +48 58 710 17 17
recepcja@hotelmorski.pl
www.hotelmorski.pl
Hotel Morski, kameralny obiekt położony 8 km
od
centrum
Gdyni.
Doskonale
skomunikowany z obwodnicą Trójmiasta jak i centrum miasta.
Jest idealnym miejscem odpoczynku dla osób
podróżujących, turystów oraz klientów biznesowych.

SALE
KONFERENCYJNA 1

Dla gości odwiedzających hotel oraz samą Gdynię
jest szereg udogodnień, w tym klimatyzowane pokoje,
hotelowa restauracja, dwie sale konferencyjne w sumie
na 30 osób, parking podziemny i bezpłatne wi-fi
na terenie całego obiektu.

m2

max
osób

-

5

-

-

5

5

-

25

25

-

25

-

-

KONFERENCYJNA 2

POKOJE: 20
MAX. MIEJSC: 40
SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 2

Hotel Antares**
ul. Komandorska 59
81-232 Gdynia
T: +48 58 623 36 39
info@hotelantares.pl
www.hotelantares.pl

Hotel Antares to wysoki standard w dobrej cenie.
Oferuje 53 komfortowo urządzonych pokoi (1, 2
i 3-osobowych). Goście mogą skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu w cenie noclegu.
Do dyspozycji Gości jest bezpłatny parking hotelowy,
salka fitness oraz sala bilardowa. Cafe Bar otwarty jest

SALE

m2

max
osób

KONFERENCYJNA

40

30

codziennie w godzinach 17:00-23:00. Hotel Antares
posiada salę konferencyjno - bankietową na ok. 30 osób
i jest idealnym miejscem konferencji, szkoleń i przytulnych imprez okolicznościowych. Gwarancją najwyższej
jakości świadczonych usług jest indywidualne podejście
i profesjonalny personel.
POKOJE: 53
MAX. MIEJSC: 110

30

18

25

25

-

SALE BANKIETOWE
I KONFERENCYJNE: 1

11

eventy,
konferencje,
spotkania
Poznaj wachlarz gdyńskich możliwości
10

3

6

1

dużych obiektów
sportowych
i rekreacyjnych

teatry

muzeów

centrum
filmowe

Gdynia Arena gości wydarzenia na 5 tys. widzów.

12

4300 miejsc na trybunach (3324 stacjonarne i 976 rozkładane)
z dodatkową możliwością ustawienia 700 krzeseł na parkiecie

Wielokrotnie nagradzany, nowoczesny obiekt wielofunkcyjny,
przystosowany do organizacji imprez o charakterze
konferencyjnym, targowo – wystawienniczym,
sportowym, koncertowym i widowiskowym.

Gdynia Arena - odbywa się tutaj ponad 100 imprez
rocznie,
a
organizatorzy
zgodnie
podkreślają
komfort wnętrz, znakomitą akustykę i wysokiej jakości
system nagłośnieniowy. Obiekt wyposażony jest także
w system elektrycznie sterowanych rolet i kulis scenicznych, pozwalający na dowolną konfigurację miejsc
na widowni. Hala dysponuje również dwiema dodatkowymi salami konferencyjnymi, wyposażonymi
w nowoczesny sprzęt konferencyjny, stoły i krzesła.
Dzięki idealnej lokalizacji Gdynia Areny blisko centrum
miasta, dojazd samochodem z lotniska zajmuje niecałe
pół godziny, a znajdujący się tuż przy hali przystanek
autobusowy i niedaleko stacja SKM
umożliwia
zarówno mieszkańcom, jak i turystom szybkie dotarcie
do celu. Poza tym obiekt dysponuje ponad tysiącem
miejsc parkingowych.

Arena hali jest wykorzystywana na potrzeby konferencji, sympozjów, kongresów, targów czy innych
imprez zamkniętych. Corocznie odbywają się tu takie
imprezy jak Targi Pracy, Targi mieszkaniowe, Urodziny Gdyni, Wspólna Kaczka czy Kolosy – Ogólnopolskie
Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. Wiele
firm i instytucji wybiera obiekt pod kątem prezentacji
swoich produktów, organizacji szkoleń dla pracowników, spotkań biznesowych czy imprez integracyjnych.

DANE TECHNICZNE:
POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 30 025 m2
KUBATURA: 51 480 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 9 100 m2
POWIERZCHNIA ARENY GŁÓWNEJ: 1537 m2

WYSOKOŚĆ ARENY: 12,5m – 18,5 m
MIEJSCA PARKINGOWE: 246 (w tym 15 dla samoch.
osób niepełnosprawnych, 6 dla autokarów). Parking
miejski na ponad 1000 miejsc znajduje się tuż obok.

SALE

m2

max
osób

DUŻA

110

90

90

30

50

50

-

MAŁA

48

30

30

10

20

20

-

Gdynia Arena
ul. Kazimierza Górskiego 8
81- 302 Gdynia
T: +48 58 783 55 00
p.filipowicz@gdyniasport.pl
www.gdyniaarena.pl
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Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
(PPNT Gdynia) powstał, by pomagać innowatorom
i firmom, które pragną efektywnie rozwijać swoje pomysły biznesowe w inspirującym, twórczym otoczeniu.
Obecnie swoją działalność rozwija tu 250 firm z branż
takich jak ICT, biotechnologia, ochrona środowiska, automatyka i robotyka, inżynieria, grafika i wzornictwo przemysłowe.
Będące częścią PPNT Gdynia Centrum Konferencyjne
to nowoczesny kompleks zlokalizowany w sercu miasta,
w największym tego typu obiekcie w Polsce. Bliskość
centrum Gdyni, stacji SKM oraz przystanków autobusowych czyni z niego atrakcyjną lokalizację do organizacji
kongresów, konferencji, warsztatów, szkoleń i wystaw.

35 sal (1300 miejsc siedzących) zostało wyposażonych w
najnowocześniejszą infrastrukturę, by sprostać najwyższym wymaganiom technicznym organizatorów wydarzeń. Zasoby obejmują m.in.: audytorium, salę kinową,
sale warsztatowo-wykładowe i mniejsze salki spotkań.
Każde pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny i nowoczesne systemy sterowania AV.

PPNT BUDYNEK IV

PPNT BUDYNEK II

m2

max
osób

MORSKA

228

150

150

-

-

KORALOWA

105

70

70

35

-

PIASKOWA

52,5

30

-

-

30

LAZUROWA

52,5

40

40

-

-

C - KINOWA

479

300

300

-

-

A - KINOWA

163

88

88

-

-

z 26 kameralnymi salami,
urządzonymi w różnych
stylach, z pełnym wyposażeniem konferencyjnym
o powierzchni od 18,87 m2
do 64,24 m2.

PPNT BUDYNEK III
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D - WARSZTATOWO - SZKOLENIOWA

151

110

110

40

30

E - WARSZTATOWO - SZKOLENIOWA

167

110

110

40

30

F/H - WARSZTATOWO - SZKOLENIOWA

111

70

70

30

25

G - WARSZTATOWO - SZKOLENIOWA

70

35

35

24

14

Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny
Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
T: +48 58 880 8143
rezerwacje@ppnt.gdynia.pl
www.ppnt.pl

DUŻA SCENA:

Dzięki rozbudowie teatru widownia Dużej Sceny
powiększyła się aż do 1070 miejsc. Foyer zostało
powiększone i zyskało kolejne piętro.

Teatr Muzyczny w Gdyni to największy teatr muzyczny
w Polsce i drugi, po Teatrze Wielkim w Warszawie,
pod względem liczby miejsc dla widzów. Niemal od
początku swojego istnienia Teatr Muzyczny jest jedną
z najważniejszych instytucji kulturalnych regionu.
W ciągu 60 lat istnienia Teatr Muzyczny przygotował
ponad 330 premier: musicali, operetek, spektakli muzycznych, baletowych, kabaretowych, bajek i koncertów. Powierzchnia użytkowa teatru to 19 tys. m2 .
W przestrzeni teatralnej mogą być realizowane najróżniejsze inicjatywy od wystaw po koncerty, gale
i spektakle teatralne w pełni wykorzystujące potencjał
techniczny Teatru, najnowocześniejsze wyposażenie
akustyczne, oświetleniowe i audiowizualne.
Nowa Scena może pomieścić od 300 do 360 widzów.
Scena posiada osobne wejście, foyer, kasy biletowe,
szatnie i garderoby.
Scena Kameralna - najmniejsza ze scen, scena kameralna posiada 147 miejsc.

SALE
KONFERENCYJNA

m2

max
osób

-

100

100

-

-

304

1070

1070

-

-

SCENA NOWA

90

360

360

-

-

SCENA KAMERALNA

84

147

147

-

-

SCENA DUŻA

Teatr Muzyczny
im. Danuty Baduszkowej
Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia
T: +48 58 785 58 10
sekretariat@muzyczny.org
www.muzyczny.org
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Gdyńskie Centrum Filmowe otwarte we wrześniu
2015 roku, mieści czynne codziennie kino studyjne,
galerię sztuki, księgarnię, restaurację i kawiarnię.
Nazwy sal kinowych – Warszawa, Goplana i Morskie Oko
– nawiązują do dawnych gdyńskich kin. Tutaj odbywają
się festiwale filmowe, warsztaty artystyczne,
wystawy,
spotkania z twórcami. Nowoczesny
budynek jest również siedzibą Gdyńskiej
Szkoły
Filmowej oraz Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni,
organizatora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

m2

max
osób

WARSZAWA

212,7

227

227

GOPLANA

129,4

93

93

60

45

45

SALE

MORSKIE OKO

Gdyńskie Centrum Filmowe
Plac Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia
www.gcf.org.pl
Kino
T: +48 58 712 46 14
kino@gcf.org.pl
Sekretariat
T: +48 58 712 22 77
info@gcf.org.pl
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Muzeum Miasta Gdyni jest wyjątkową, mieszczącą
się tuż przy miejskiej plaży instytucją, dokumentującą
życie jednego z najmłodszych polskich miast,
którego tempo rozwoju do dziś stanowi fenomen
dla historyków, urbanistów i samych mieszkańców.
Od 1983 r. misją Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z Gdynią. Ekspozycja stała „Gdynia – dzieło otwarte” skupia się na historiach mieszkańców, dziedzictwie
modernizmu i ideach nowoczesności. Dobrą tradycją
Muzeum Miasta Gdyni stały się wyjątkowe ekspozycje
poświęcone zagadnieniom dizajnu, współczesnego projektowania i historii architektury.
Bogata oferta edukacyjna, doskonała lokalizacja i przyjazna przestrzeń zachęcają do odwiedzin tego niezwykłego miejsca!

SALE

m2

max
osób

EKSPOZYCYJNA POZIOM -1

200

100

100

EKSPOZYCYJNA POZIOM 0

200

100

100

EKSPOZYCYJNA POZIOM +1

500

200

200

60

50

50

SALA AUDIO POZIOM 0

w każdej sali istnieje możliwość korzystania z rzutnika, ekranu
i nagłośnienia.

Muzeum Miasta Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1
81-374 Gdynia
T: +48 58 662 09 10
sekretariat@muzeumgdynia.pl
www.muzeumgdynia.pl
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www.POLSKA1.pl

Muzeum Emigracji w Gdyni to pierwsze w kraju muzeum
poświęcone historii polskiej emigracji. Z inicjatywy władz
miasta w historycznym gmachu Dworca Morskiego,
skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, powstała instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowiada w ścisłym
związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze
się bowiem każdego dnia. Jej najróżniejsze wymiary
przedstawia wystawa stała. Siedziba muzeum znajduje się nad samym morzem, pod adresem „Polska 1”.
Jest nią – wzniesiony w dwudziestoleciu międzywojennym – zabytkowy Dworzec Morski. Od 2014 roku budynek jest znowu ozdobą miasta, a także jego wizytówką
dla tysięcy pasażerów największych statków wycieczkowych z całego świata, które co roku cumują właśnie tu,
na Nabrzeżu Francuskim.
Muzeum dysponuje trzema salami konferencyjnymi
oraz przestrzeniami eventowymi, takimi jak duży
hol główny czy foyer wraz z korytarzem wystawienniczym. Przestrzenie mogą zostać dopasowane
do charakteru wydarzenia, po zapoznaniu się z jego
scenariuszem. W budynku muzeum znajduje się restauracja
i bistro, świadczące usługi gastronomiczne i cateringowe.
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SALE

m2

max
osób

MULTIMEDIALNA

140

150

150

40

-

KINOWA

114

79

79

-

-

WYSTAW CZASOWYCH

140

150

150

40

-

Muzeum Emigracji w Gdyni
ul. Polska 1
81-339 Gdynia
T/F: +48 58 623 31 79
biuro@muzeumemigracji.pl
www.polska1.pl

1 5 /0 /0 /7 3

0 /1 0 0 /9 0 /7

Muzeum Marynarki Wojennej działa od 1953 roku.
W nowym, otwartym w 2012 roku, budynku Muzeum
MW można zobaczyć modele okrętów, pamiątki, elementy wyposażenia okrętów, umundurowanie i odznaczenia.
Do
najcenniejszych
zabytków
wielkogabarytowych należy zaliczyć armatę Bofors 120 mm
z ORP „Gryf”, armatę nadbrzeżną kal. 152,4 mm
Bofors
z
baterii
cyplowej,
kuter
pościgowy
ORP „Batory” i działo przeciwlotnicze z ORP „Sęp”.
Na ORP „Błyskawica” MMW co roku przygotowuje
wystawę o historii okrętu.
Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona
w multimedia, z której korzystają organizatorzy
seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji
filmów, może gościć 120 osób.

SALE
KONFERENCYJNA

m2

max
osób

-

120

120

-

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B
81-374 Gdynia
T: +48 58 620 13 81
sekretariat@muzeummw.pl
www.muzeummw.pl
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Dar Pomorza nazywany „Białą Fregatą” od 1929 roku
związany jest z Gdynią. W ciągu 51 lat służby pod polską
banderą „Dar Pomorza” odbył 102 rejsy szkolne,
przebywając pół miliona mil morskich, zawinął
do 383 portów. Na jego pokładzie przeszkolono
13 384 słuchaczy Szkoły Morskiej. W 1982 roku
„Dar Pomorza” został wycofany ze służby i od tamtej
pory pełni funkcję statku muzealnego.
Można na nim zwiedzić pomieszczenia zachowane
w niezmienionym kształcie od 1909 roku, w tym
maszynownię, mesę oficerską, kajuty kadetów,
kabinę nawigacyjną oraz salon komendanta.

SALE

m2

max
osób

SALA NA ŚRÓDOKRĘCIU
(MIĘDZYPOKŁAD I/II)

234

80

356

200

ŚRÓDOKRĘCIE - POKŁAD

(tylko w sezonie letnim)
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Dar Pomorza
Statek-muzeum
Al. Jana Pawła II
81-345 Gdynia
s.porebska@nmm.pl
www.nmm.pl/dar-pomorza

Stena Line jest jednym z największych operatorów
promowych na świecie, z historią ponad pięćdziesięciu
lat sukcesów w tej branży. Stena Line stawia na wysoką
jakość usług, dzięki czemu jest wiodącym przewoźnikiem promowym na rynkach wielu krajów. Co roku
statkami Stena Line wybiera się w podróż aż 7 milionów pasażerów!

Łącząc komfort podróży do Szwecji z możliwością zorganizowania konferencji na statku. W Skandynawii czekają niezwykłe wrażenia turystyczne i piękne krajobrazy.
Podczas rejsu na morzu jak i na skandynawskim lądzie
możemy zapewnić grupie dodatkowe aranżacje.

W Polsce Stena Line obsługuje linię promową z Gdyni
do Karlskrony w południowej Szwecji. Polskę ze Szwecją
łączą wielkie statki Stena Spirit i Stena Vision, które oferują nową jakość podróży morskiej. To prawdziwe „pływające hotele” kursujące przez Bałtyk! Restauracje, bary,
kawiarnia, otwarte pokłady widokowe, centrum konferencyjne, Pure Nordic SPA, klub nocny z dyskoteką,
wygodne kabiny z łazienkami - wszystko na jednej przestrzeni, jest dostępne dla podróżnych korzystających
z usług Stena Line. Morska przygoda, konferencje,
szkolenia i wrażenia turystyczne podczas jednej
imprezy - tak wyglądają wyjazdy grupowe ze Stena
Line. Firmy mogą skorzystać z oferty organizacji wyjazdów dla grup od 15 do 500 osób.

m2

max
osób

C1

-

30

30

20

20

C2

-

30

30

20

20

C1 + C2

-

60

60

40

40

D1

-

40

33

22

20

C- View Bar

-

290

-

-

-

SALE

Stena Line Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 60
81-156 Gdynia
T: +48 58 660 92 00
grupy@stenaline.com
www.wyjazdygrupowe.pl
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Liczący prawie 80 lat budynek Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A. należy do najbardziej reprezentacyjnych
obiektów na terenie gdyńskiego portu i samej Gdyni.
Mieszczą się w nim trzy sale, udostępniane na wydarzenia artystyczne, konferencje, spotkania biznesowe: sala koncertowa, konferencyjna i recepcyjna.

m2

max
osób

KONCERTOWA

665,68

444

444

-

-

KONFERENCYJNA

99,04

60

60

60

60

RECEPCYJNA

68,47

30

-

-

30

SALE

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
T: +48 58 627-46-13
m.mroz@port.gdynia.pl
www.port.gdynia.pl

fot. Karol Stańczak
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Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
www.amw.gdynia.pl

SALE

m2

max
osób

AUDYTORIUM A

220

233

AUDYTORIUM B

220

233

AUDYTORIUM A+B

440

466

SALA 119

100

88

SALA 120

100

88

Nowoczesna siedziba Biblioteki
Akademickiej wraz z Centrum
Audytoryjno-Informacyjnym
Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni ma dwie kondygnacje
i rzut w kształcie litery
„L”. Dwa stykające się ze sobą
pod kątem prostym skrzydła
– to także
dwie
funkcje
budynku. Poza biblioteką,

czytelnią z otwartym księgozbiorem, wypożyczalnią i salą
komputerową jest tu też centrum kongresowe z aulą, mogącą
pomieścić 500 osób oraz dwoma salami konferencyjnymi
(multimedialnymi), każda dla 80
uczestników, a także mniejsze
sale seminaryjne. Dopełnieniem
jest obszerny hol z funkcją wystawienniczą. Obiekt posiada
własny punkt gastronomiczny
i
sąsiaduje
bezpośrednio
z parkingiem uczelni oraz dwoma nowoczesnymi obiektami:
Akademickim Centrum Sportu
oraz pływalnią. Kompleks jest
największym i najnowocześniejszym obiektem tego typu w północnej Gdyni co w połączeniu
z militarnym charakterem uczelni, eksponowanym okrętem
podwodnym i sąsiedztwem
portu wojennego czyni z niego
ekskluzywne miejsce spotkań.

Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
T: +48 58 558 62 74
promocja@am.gdynia.pl
www.am.gdynia.pl

m2

max
osób

A – 16

155

150

150

-

-

A – 13

200

102

102

-

-

B – 21

155

144

144

-

-

B – 20

155

120

120

-

-

B – 203

90

104

104

-

-

SALE

B – 202

77

86

-

86

-

B – 214

84

100

100

-

-

SALA SENAT

140

41

-

-

41

AULA OBIEKT 1

330

200

-

200

-

AULA OBIEKT 2

170

97

97

AUD. MAXIMUM

265

210

210

SALA 121 - OBIEKT 1

72

36

-

-

36

Akademia Morska w Gdyni to modernistyczne
wnętrza sal konferencyjnych, jeden z najnowocześniejszych systemów audio-video, możliwość organizacji konferencji na Darze
Młodzieży, miejsca noclegowe w Domach
Studenta, własny basen, planetarium, sala
balowo-konferencyjna na 200 osób, zaplecze gastronomiczne, ośrodek żeglarski
organizujący kursy i szkolenia żeglarskie
kończące się egzaminem na patenty żeglarskie i motorowodne, bliskość morza
i klimat morskiej przygody to tylko podstawowe atuty Akademii Morskiej w Gdyni.
Uczelnia posiada 12 nowoczesnych auli i
sal seminaryjnych. Największa aula pomieścić może 360 osób. Sale są wyposażone w ekran, tablicę, projektor i nagłośnienie.
Bezpłatny parking.
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wyśmienite
smaki Gdyni
nie tylko

z morskim akcentem

Restauracje, o których się nie zapomina
Vinegre to wyjątkowe miejsce dla smakoszy,
miłośników najlepszych win i pięknych widoków. To pełnia mocy świeżych sezonowych
produktów, feeria barw rodem z basenu Morza
Śródziemnego. Sezonowe menu intryguje
smakami i bogatym aromatem kuchni śródziemnomorskiej. Najlepsze ryby i owoce morza, grillowane mięsa, aromatyczne warzywa
i owoce - skropione oryginalną oliwą z oliwek...
prostota, która zadziwia i inspiruje. Wiedzione
tradycją dawnych polis aromaty tworzą perfekcyjne połączenie, z którego Vinegre czerpie
całymi garściami. Vinegre to nie tylko smak.
To także miejsce spotkań – w gronie przyjaciół, rodziny czy też współpracowników. Vinegre
jest przestrzenią, w której chce się zatrzymać –
czując w piersiach morską bryzę. Restauracja
Vinegre z przyjemnością zorganizuje najwyższej klasy: bankiety, imprezy firmowe, uroczystości rodzinne i biznesowe, wesela, chrzciny, komunie, usługi cateringowe, warsztaty
kulinarne. Restauracja w sezonie letnim jest
w stanie pomieścić do 300 osób, zimą do 150.

VINEGRE
ul. Zawiszy Czarnego 1 B,
81-374 Gdynia
3 piętro Muzeum Marynarki Wojennej,
T: +48 798 080 798
vinegre@vinegre.pl
www.vinegre.pl

Na emigracji naszym rodakom bardzo brakowało domu
i Ojczyzny. Jedną z głównych tęsknot, była ta dotycząca
smaków i aromatów domowej kuchni głównie świątecznej, gdzie dominowały ryby, które w zależności od regionu miały różne aromaty i formy podania. Mogąc realizować naszą kulinarną miłość, w miejscu poświęconym
emigracji, postanowiliśmy uczcić ten element naszej
historii, gotując tak, aby każdy z nas przebywając z dala
od Domu już przy pierwszym aromacie wnoszonego
dania, przy pierwszym kęsie potrawy, mógł zamknąć
oczy, a jego dusza i umysł w absolutnie magiczny sposób przeniosła się do stołu najbliższemu jego sercu.
MONDO di Vinegre, to ŚWIAT pełen wzruszeń…
To magia smaków, która jak czarodziejskie zaklęcie pozwala znaleźć się tam, gdzie nasze serce było u siebie,
było w domu …
Restauracja Mondo di Vinegre z przyjemnością zorganizuje najwyższej klasy: bankiety, imprezy firmowe,
uroczystości rodzinne i biznesowe, wesela, chrzciny,
komunie, usługi cateringowe, warsztaty kulinarne.
Dostosowujemy się do potrzeb Gości, dlatego imprezy
mogą być o charakterze kameralnym lub nawet
do 2500 osób (wykorzystując potencjał przestrzeni Muzeum Emigracji, które dają wiele możliwości
aranżacji). Wszystko zależy od Państwa wyobraźni!

MONDO
ul. Polska 1,
81-339 Gdynia,
2 piętro Muzeum Emigracji,
T: +48 500 863 030,
info@mondodivinegre.pl
www.mondodivinegre.pl
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W restauracji GåRD Nordic
Kitchen serwowane są dania
przygotowane według tradycyjnych skandynawskich receptur. Niepowtarzalną atmosferę
tworzą subtelne i kameralne
wnętrza, fantastyczny widok
na morze oraz profesjonalna
i uśmiechnięta obsługa.
GåRD NORDIC KITCHEN
ul. Jerzego Waszyngtona 19
81-342 Gdynia
T: +48 58 743 07 15
gdynia@gard-nordickitchen.com
www.gard-nordickitchen.com

F. Minga to przytulna restauracja
z prawdopodobnie najładniejszym
widokiem na gdyńską plażę. Latem
można zrelaksować się na tarasie
słuchając szumu fal i patrząc na morze. Zimą – rozgrzać się przy kominku po spacerze na Bulwarze.
F.MINGA
Bulwar Nadmorski,
81-374 Gdynia
T: +48 501 615 218
f.minga@fminga.pl
www. fminga.pl
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Biały Królik to restauracja znajdująca się w malowniczym kompleksie pałacowo-parkowym Quadrille. To miejsce z założenia lekko zwariowane, przestrzeń stworzona z fantazją, gdzie rzeczywistość styka się z magią nawet
na talerzu, a kuchnia poszerza horyzonty smaków.
Ta tworzona z pasją przez nieprzeciętnego szefa kuchni Marcina Popielarza
(finalistę San Pellegrino Young Chef) restauracja, doceniona przez przewodnik Gault & Millau, stała się synonimem kuchni kreatywnej, degustacyjnej,
a przede wszystkim regionalnej – opartej na sezonowych produktach
od lokalnych dostawców oraz na pomorskich recepturach w nowych odsłonach.
Dwa flagowe tastingi Białego Królika: Żuławy & Mierzeja Wiślana oraz Kaszuby & Kociewie nawiązują do konkretnych terenów, ich tradycji kulinarnych i kultury, gwarantując niezapomniane doznania smakowe.

Restauracja BIAŁY KRÓLIK
ul. Folwarczna 2
81-547 Gdynia
T: +48 58 351 03 30
restauracja@bialy-krolik.pl
www.bialy-krolik.pl

Restauracja Strefa - Kuchnie
Świata to raj dla smakoszy dań
z całego świata, owoców morza oraz dobrego wina. Menu
obejmuje najbardziej charakterystyczne,
najciekawsze
dania z całego świata, a także
szereg wyrobów własnych,
sezonowych oraz lokalnych
potraw regionalnych charakterystycznych
dla
regionu
Kaszub i nadmorskiej lokalizacji Hotelu. W okresie letnim
na tarasie Restauracji Strefa serwujemy także dania kuchni biesiadnej.
Oferujemy także dania oparte
na szczególnej dbałości o zdrowy sposób odżywiania.
STREFA - KUCHNIE ŚWIATA
ul. Ejsmonda 2
81-409 Gdynia
T: +48 58 667 51 77
gastronomia@nadmorski.pl
www.restauracja-strefa.pl
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Restauracja Sztuczka to obowiązkowy punkt
na gastronomicznej mapie Polski.
Bardzo szybko
zyskała renomę i stała się kultowym miejscem
miłośników kulinarnych wyżyn. Sztuczka – zdobywca
wielu wyróżnień, mieści się w samym centrum Gdyni.
Dopełnieniem kreatywnej kuchni jest bogata karta
win, która otrzymała nagrodę za Najlepszą Kartę Win
w Polsce. Profesjonalna obsługa dba o każdy szczegół.
Sztuczka to idealne miejsce dla spotkań biznesowych, to tu przypieczętujesz sukces swoich działań.

SZTUCZKA
ul. Antoniego Abrahama 40
81-395 Gdynia
T: +48 58 622 24 94
rezerwacjasztuczka@gmail.com
www.sztuczka.com
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Browar Port Gdynia jest pierwszym Browarem
w 90 – letniej historii Miasta Gdynia, usytuowanym tuż
nad brzegiem Zatoki Gdańskiej, na Bulwarze Nadmorskim. Swoją unikalność zawdzięcza posiadaniu jednej
z największych warzelni wśród mini-browarów restauracyjnych w Polsce oraz produkcji szerokiej gamy niefiltrowanych, niepasteryzowanych piw z najlepszych
surowców opartych o własne receptury. Nowoczesna
i elegancka architektura budynku, wyjątkowa kuchnia
oraz połączenie tradycyjnego i nowofalowego piwowarstwa (barelaging, chmiele amerykańskie oraz piwo
kraftowe), sprawiają, że Browar Port Gdynia jest jednym z najznakomitszych browarów restauracyjnych
w całej Polsce. Do zalet browaru należy możliwość
skosztowania świeżego piwa prosto z tanków, zwiedzenia warzelni i leżakowni oraz udział w warsztatach dotyczących produkcji piwa, historii oraz charakterystyki piwnych styli, prowadzonych przez
naszych najlepszych piwowarów.

BROWAR PORTOWY Sp. z o.o.
ul. Bulwar Nadmorski
81-371 Gdynia
T: +48 733 000 355
marketing@browarportgdynia.com
www.browarportgdynia.com
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jak dotrzeć
do Gdyni

sprawnie i bezpiecznie

Gdynia jest zawsze blisko!
Miasto - świetnie skomunikowane z krajem i z zagranicą.

Samochodem

Z południa - nowo wybudowana autostrada Amber One A1,
z zachodu - droga ekspresowa S6, a ze wschodu S7.

Pociągiem

Bezpośrednie połączenie ze wszystkimi większymi ośrodkami w kraju.
Z Warszawy podróż trwa niewiele ponad 3 godziny.
Dworzec PKP znajduje się w samym sercu miasta.

Samolotem

Z lotniska w Rębiechowie (25km) - samochodem do centrum Gdyni dojazd
trwa 25 min., PKM - 24 min.

Statkiem

Morze Bałtyckie od północy łączy Gdynię z innymi miastami portowymi.
Cały rok odbywają się regularne połączenia promowe. Latem przypływają
do Miasta wielkie statki pasażerskie z turystami z całego świata.
30

GDYNIA - OKNO NA ŚWIAT

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
www.port.gdynia.pl
Port Gdynia to port uniwersalny, węzeł transportowy
sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza: Bałtyk
– Adriatyk. Port łączy ze Szwecją Autostrada Morska
Gdynia – Karlskrona. W sezonie letnim Gdynia gości imponujące swą okazałością statki pasażerskie.

Stena Line Polska Sp. o.o.
www.stenaline.pl
Stena Line to szwedzki koncern promowy, obecny
w Polsce od ponad dwóch dekad. Stena Line jest jednym
z największych europejskich przewoźników promowych.
Pływa na 21 trasach łączących 10 krajów, posiada
36 promów, zatrudnia ponad 5000 pracowników.
Przewozi rocznie ponad 7 mln pasażerów, 1,5 mln
samochodów osobowych oraz 2 mln ciężarówek.

Urząd Morski w Gdyni
www.umgdy.gov.pl
Urząd Morski w Gdyni istnieje od 1920 roku, jako spadkobierca Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie
i jest terenowym organem administracji morskiej bezpośrednio podległym Ministrowi Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej. Do głównych zadań Urzędu należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony żeglugi
morskiej, (w tym, certyfikacja marynarzy), ochrony środowiska morskiego, korzystania z dróg morskich, portów
i przystani morskich, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, ochrony przeciwpożarowej
morskich portów i przystani, zarządu wodami i gruntami

pokrytymi wodami morskimi oraz planowania przestrzennego na tych obszarach, budowy, utrzymywania i ochrony
umocnień brzegowych, wydm i zalesień, budowa i utrzymywanie obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp
do portów i przystani morskich.
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komunikacja
w mieście
szybko i komfortowo

łączy
TRÓJMIASTO

trolejbusy

93 TROLEJBUSY
5 000 000 KM ROCZNIE
16 LINII, W TYM: 2 SEZONOWE, 1 DOJAZDOWA, 1 ZJAZDOWA
Pierwsza linia trolejbusowa w Gdyni rozpoczęła
funkcjonowanie 18 września 1943 roku. Od tego
czasu trolejbusy zdążyły na stałe wpisać się w gdyński
krajobraz i zostać wizytówką miasta.
Trolejbus to sprawdzona technologia z długoletnią
tradycją. Dzisiaj stawia się na działania prowadzące
do niskoemisyjności transportu oraz efektywnego
wykorzystywania zasobów energetycznych. To właśnie
trolejbus idealnie wpisuje się w tę strategię. Od zawsze
jest bezemisyjny, a najnowsze pojazdy są dodatkowo
cichobieżne oraz wyróżniają się możliwością płynnego, bezstopniowego przyspieszania oraz hamowania.
Wyposażone są w najnowsze technologie m.in. baterie
trakcyjne umożliwiające jazdę poza siecią trakcyjną,
automatycznie sterowane odbieraki prądu czy klimatyzację. Natomiast do zasilenia wspomnianej już sieci
trakcyjnej służy obecnie 10 podstacji. Zarządzanie
nimi odbywa się zdalnie. Nad bezpieczeństwem
oraz obsługą całodobowo czuwa pogotowie sieciowe.
Warto również zapamiętać, że na tabor przedsiębiorstwa składa się 89 niskopodłogowych trolejbusów
oraz 4 zabytkowe.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 1
81 – 244 Gdynia
T: +48 58 669 42 01
pkt@pktgdynia.pl
www.pktgdynia.pl

Plany na przyszłość:

-- zakup 30 nowych trolejbusów, w tym 16 przegubowych
-- wbudowanie farmy składającej się z paneli fotowoltaicz---

nych na zadaszeniach zajezdni, 5% całej potrzebnej
energii do zasilania sieci trakcyjnej będzie pozyskane
z energii słonecznej
wymiana w 21 trolejbusach baterii niklowo-kadmowych
na litowo-jonowe (o większym zasięgu)
stworzenie
automatycznego
bezobsługowego
systemu sterowania zwrotnicami zainstalowanymi
na sieci trakcyjnej

z wizją
na przyszłość,
miasto, które inwestuje

Gdynia - smart city w wielu wymiarach
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Gdynia od lat zajmuje wysokie miejsca
w rankingach oceniających społeczne
sfery funkcjonowania miasta. Jest laureatem nagród przyznawanych przez instytucje opiniujące tworzenie przyjaznego
klimatu i ułatwień inwestorom.
Gdynia Inteligentne Miasto uzyskała w czerwcu 2017 roku
przyznany na rok certyfikat ISO 37120 – „Zrównoważony
rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości
życia”. Jako pierwsze miasto w Polsce oraz w całej
Europie Wschodniej, Gdynia spełniła wymagania
pozwalające na otrzymanie certyfikatu World
Council on City Data. Certyfikat dedykowany
miastom inteligentnym, daje możliwość porównania
się we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta
z 47 innymi ośrodkami na całym świecie, posiadającymi
certyfikat ISO 37120.

Gdynia została laureatem w 3 z 12 kategorii prestiżowego konkursu ekologicznego Eco-Miasto,
zdobywając najwięcej nagród spośród wszystkich miast.
Gdynię doceniono za „Zrównoważoną mobilność”,
„Gospodarkę odpadami” i „Efektywność energetyczną
budynków”.
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nagrodziła Gdynię za nowatorskie pomysły w dziedzinie oświaty, twórcze rozwiązania, oryginalne projekty
i wrażliwość na problemy społeczne w sferze edukacji, nadając miastu tytuł „Samorządowego Lidera
Edukacji 2017”.

Wśród nagród przyznanych Gdyni w roku 2017
jest 1 miejsce w kategorii ogólnej i po raz drugi tytuł „Polish city of the Future 2017/20018”
w prestiżowym rankingu magazynu fDi Intel-

Gdynia Smart City, posiada dostęp do zasobów z danymi publicznymi. Portal www.otwartedane.gdynia.pl,
jako
pierwszy
w
Polsce
wykorzystuje innowacyjne technologie i programy
przeznaczone do gromadzenia i udostępniania danych.

ligence z grupy Financial Times. Gdynia zosta-

Międzynarodowe jury CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2017 przyznało Gdyni, będące częścią
Aglomeracji Trójmiejskiej, tytuł najbardziej dynamicznie rozwijającego się ośrodka.

ści” miasto uplasowało się na 4. miejscu.

ła liderem rankingu również w kategoriach
„Potencjał ekonomiczny” i „Udogodnienia dla
biznesu”. Pod względem „Kapitału ludzkiego
i stylu życia” oraz „Infrastruktury i łącznoNagrody wręczono na największych targach
nieruchomości na świecie - MIPIM w Cannes.
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Tradycynie nowoczesna, dynamiczna Gdynia w najbliższych latach stanie się areną
wielkich przeobrażeń, których skalę porównać można do budowy miasta i portu
w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Największe zmiany będą związane z rewitalizacją ogromnych przestrzeni postindustrialnych – obszarów portowych, niegdyś wykorzystywanych
przez stocznie, firmy przetwórcze i połowowe. To jeden z najatrakcyjniejszych terenów
w Polsce – w samym sercu miasta, otoczony z trzech stron morzem. Tam, gdzie kiedyś
dominował przemysł, wkrótce powstanie nowe centrum Gdyni, z lokalami gastronomicznymi, hotelami, obiektami usługowymi, biurowymi, mieszkaniowymi, a także atrakcyjną przestrzenią publiczną – szerokimi bulwarami wzdłuż nabrzeży, marinami czy strefą wypoczynku.
Na tym jednak nie koniec.

Miasto w mikroskali, czyli ponad 2000 obiektów na wielkiej makiecie Gdyni, widok z 22-metrowej wieży na jedyną w Polsce oś ulicy wdzierającą się w morze czy spacer
po Gdyni, która powstanie dopiero za kilka lat – to tylko
część oferty gdyńskiego InfoBoxu, który został otwarty
w czerwcu 2013 r.
W głównej sali Gdynia InfoBox znajduje się ogromna
makieta miasta o rozmiarach prawie 8x4 m. Imponuje
nie tylko wielkością, ale i dbałością o odwzorowanie
szczegółu. Na makiecie znalazły się zarówno budynki
istniejące, jak i te projektowane. Dopełnieniem dla makiety są ekrany dotykowe, które zabiorą oglądających w
interaktywną podróż do przyszłości.
W CultureBoxie można zapoznać się z ofertą kulturalną miasta i zarezerwować bilet na
najważniejsze
wydarzenia.
Odbywają
się
także liczne wystawy, prezentacje oraz spotkania.
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Niezaprzeczalną atrakcją jest 2-metrowa wieża widokowa, na którą dostaniemy się schodami lub panoramiczną windą. Można stamtąd podziwiać postępy
w realizacji niektórych inwestycji, ale też zobaczyć
jedyną w Polsce oś ulicy, która wdziera się w morze.
Tuż przy Gdynia InfoBox znajduje się skwer Żeromskiego. Dobrze zaprojektowana zieleń, nowa mała architektura, a po zmroku intrygująca iluminacja stworzyły
urokliwe miejsce.
Gdynia InfoBox
OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia
T./F: +48 58 523 97 69
infobox@gdynia.pl
www.gdynia.pl/infobox

Forum Gospodarki Morskiej jest najważniejszym
w Polsce spotkaniem praktyków i ekspertów sektora morskiego. Od wielu lat to właśnie Gdynia jest
miejscem, w którym skupia się uwaga znakomitego
grona fachowców związanych z gospodarką morską.
Ponad 600 gości, ponad 30 prelegentów, a wśród nich
przedstawiciele wszystkich największych portów
w Polsce, zarządzający i właściciele przedsiębiorstw
branży morskiej. Forum to najlepsza okazja do poznania problemów sektora morskiego i wypracowania rozwiązań, które jak najszerzej uwzględnią interesy przedsiębiorców i pozwolą na dynamiczny rozwój gospodarki
morskiej.

Gdynia jest miastem wspierającym rozwój komunikacji rowerowej.
Do dyspozycji rowerzystów jest obecnie:

-- 794 stojaków rowerowych (1588 miejsc postojowych)
-- 9 stacji napraw rowerów w różnych dzielnicach
Gdyni (Chylonia, Kamienna Góra, Orłowo, Redłowo,
Śródmieście)

Istnieje ponad 100 km tras rowerowych:
60,67 km w samym mieście oznaczonych jako drogi
rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe
58,5 km to drogi rowerowe w lasach, trasy leśne uczęszczane przez rowerzystów, oznaczone jako
istniejące szlaki rowerowe

---

W planach:
na przełomie 2018/2019roku wprowadzenie roweru
publicznego, do dyspozycji zostanie oddanych
1100 rowerów w ramach systemu metropolitalnego

--
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dzieje się
w mieście
przez cały rok

Gdyńskie imprezy i wydarzenia na wielką skalę
Kilka przykładów z szacunkową frekwencją - dane z 2017 roku
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200 000

120 000

60 000

Gdynia AeroBaltic
by Lotos Air BP

Open’er Festival

Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych

51 000

50 000

20 000

Enea IRONMAN Gdynia
powered by Herbalife

Volvo Gdynia Sailing Days

Cuda Wianki

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
To jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Co roku widzowie FPFF mogą zapoznać
się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów,
a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze krajowe filmy.
Festiwal pozwala na otwartą konfrontację dzieła filmowego z widownią,
obserwatorami i uczestnikami życia filmowego oraz dziennikarzami. Imprezę co roku
odwiedza ok. 2000 profesjonalistów. 17-22 września 2018 roku kolejna edycja.

www.festiwalgdynia.pl

Gdynia miastem Open’era
Jest takie miejsce na ziemi, gdzie raz w roku
przybywają dziesiątki tysięcy ludzi, by wziąć
udział w Open’er Festival. Przyjeżdżają
do Gdyni, miasta legendy polskiego morza.
Nadmorski bulwar, plaża w samym sercu
miasta, przepiękna modernistyczna architektura – to tylko niektóre walory Gdyni.
Nie ma innego miejsca w Polsce, gdzie będąc
na plaży jest się cały czas w mieście.
Gdynia nigdy nie śpi, jej nadmorskie światła
pobłyskują w tafli morza i pozdrawiają każdego gościa. Przyjedź na Open’er i wracaj
tu, ilekroć zapragniesz. Gdynia zaprasza!
www. opener.pl
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Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
Kolosy - największa tego typu impreza w Europie. Jej organizatorami od dwudziestu lat są Miasto Gdynia
i agencja MART z Krakowa. Przez trzy dni, w hali Gdynia Arena oraz w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego
Parku Naukowo–Technologicznego, odbywają się prezentacje najciekawszych podróżniczych dokonań minionego
roku kalendarzowego. Uzupełnieniem pokazów są wydarzenia towarzyszące. Kulminacyjnym punktem jest ceremonia wręczenia nagród – Kolosów, „Super Kolosa”, a także nagród – im. Andrzeja Zawady oraz Wiecznie Młodzi,
fundowanych przez Prezydenta Gdyni.
www.kolosy.pl

Gdynia Design Days
To coroczny festiwal designu skierowany do entuzjastów wzornictwa i profesjonalistów – zarówno projektantów,
jak i przedsiębiorców. Każdego lipca za jego sprawą Gdynia staje się letnim miejscem spotkań branży kreatywnej.
Program GDD obfituje w bogate merytorycznie wystawy, wykłady, warsztaty, prelekcje i konferencje,
integrujące design z biznesem. Grono uczestników festiwalu obejmuje ok. 10 tysięcy indywidualnych gości
z całej Polski oraz blisko 100 prelegentów i prowadzących.
www.gdyniadesigndays.eu
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Gdynia
w plenerze

czyli skuteczna integracja

Ciekawe miejsca i szlaki

Trasa Turystyczna
Obiektów Militarnych Pasa
Nadmorskiego w Gdyni.
Miasto Gdynia, z inicjatywy pasjonatów eksploracji podziemnej, stworzyło projekt trasy
turystycznej poświęconej obiektom militarnym
i fortyfikacjom. Zarówno przed wojną, w czasie wojny jak i po jej zakończeniu wznoszono tu liczne
budowle obronne: baterie nadbrzeżne i przeciwlotnicze, schrony dla wojska i ludności,
a także obiekty zaplecza umożliwiające funkcjonowanie garnizonu. Trasa Turystyczna Obiektów Militarnych Pasa Nadmorskiego w Gdyni
obejmuje 13 obiektów.
Ponadto Miasto Gdynia opracowało publikację
„Fortyfikacje Gdyni i okolic – mapa turystyczna”.
Poświęcona jest ona licznym obiektom militarnym i fortyfikacjom znajdującym się na terenie
Gdyni oraz w jej najbliższej okolicy. Wydawnictwo przygotowane jest w wersji dwujęzycznej
polsko-angielskiej. Mapę można kupić w Miejskiej Informacji Turystycznej, ul. 10 Lutego 24.
Więcej informacji:

www.gdynia.pl/turystyczna-pl/schrony,6673
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Gdyński Szlak Modernizmu
Wpisane na listę Pomników Historii Śródmieście Gdyni
ukształtowało się w latach 30 XX wieku. W powstającym
dopiero mieście zbudowano unikatowe na skalę europejską budynki, których bryły przywodziły na myśl
architekturę okrętową. Projektowano okrągłe okna,
nawiązujące do okrętowych bulajów, owalne lub ostre
bryły budynków, przypominające kadłuby statków,
nadbudówki, których pierwowzorem był mostek kapitański, czy zewnętrzne schody jak statkowe trapy.
Charakterystyczne dla gdyńskich kamienic, willi
i pensjonatów były duże przeszklone powierzchnie, nadające im lekkość i jasność. Podobnie rzecz się miała
z obiektami użyteczności publicznej i portowymi magazynami. Fenomen gdyńskiego modernizmu, do którego
dziś próbują nawiązać budowniczowie nowoczesnych
kamienic, w pełni pojmą ci, którzy przemierzą szlak
wytyczony między zabytkowymi obiektami.
Cztery trasy można przemierzać samodzielnie
lub pod opieką przewodnika. W tym drugim przypadku
poznanie szlaku oznacza także dotarcie do zazwyczaj
ukrytych wnętrz i dusz kamienic czy budynków
publicznych oraz wysłuchanie opowieści o historii miasta
i portu – architektach, inżynierach, mieszkańcach
czy spółkach gdyńskich.
www.modernizmgdyni.pl
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Kolibki Adventure Park Gdynia - to zespół
niezwykłych ludzi z ponad 12-letnim doświadczeniem w organizacji eventów firmowych, imprez
integracyjnych, pikników i rajdów terenowych.
Od 10 lat prowadzimy największy w Polsce
park przygody. Jesteśmy organizatorem pierwszej w Polsce imprezy samochodowej Wrak
Race,
docenionego
przez
prasę
branżową;
najtrudniejszego biegu terenowego – Bieg Morskiego
Komandosa,
organizowanego
od
7
lat;
cyklu
imprez
biegowych
pod
nazwą
BIEGUN.

Adventure Park Gdynia Kolibki
ul. Bernadowska 1
81-553 Gdynia
T: +48 58 380 75 00
e-mail: biuro@adventurepark.pl
www.adventurepark.pl

LOB Marszewo
Nadleśnictwo Gdańsk

Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” jeden
z najmłodszych ogrodów botanicznych w kraju,
skupiający się na krajowych gatunkach roślin, o leśnym
charakterze. Na co dzień zajmuje się edukacją
dla zrównoważonego rozwoju, od kwietnia do końca
września w ramach „Ogrodowych Niedziel” otwarty
dla wszystkich zwiedzających, oferuje możliwość udziału
w prelekcjach i warsztatach.
W okresie zimowym otwarty okazjonalnie.

44

Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”
ul. Marszewska 5
81-081 Gdynia
www.marszewo.edu.pl

WARTO ZOBACZYĆ

Molo w Orłowie i klify orłowskie

Akwarium Gdyńskie to jedyny ogród zoologiczny
w Polsce mieszczący się w całości budynku.
W ponad 130 tonach wody żyją tu prawie 2 tysiące
zwierząt wodnych i wodno-lądowych. To niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzące z różnych
rejonów świata. Można zobaczyć zarówno mieszkańców barwnej rafy koralowej, jak zwierzęta z otwartych
wód oceanu, wiecznie zielonej dżungli amazońskiej czy
Morza Bałtyckiego. Dzięki tak dużemu zróżnicowaniu
okazów, podczas wizyty w Akwarium poznać można zarówno najcięższe węże świata – anakondy, najinteligentniejszego bezkręgowca Ziemi – ośmiornicę olbrzymią
oraz dotknąć ryb z naszego morza. Akwarium Gdyńskie, będąc jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie, oprócz stałych wystaw i ekspozycji
przygotowuje liczne wydarzenia specjalne, będące
stałym punktem w kalendarzu trójmiejskich imprez.
Ponadto dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę
oceanograficzną posiada bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, podczas których, poprzez doświadczenia, pracę z mikroskopem czy zabawy ruchowe
uczestnicy poznają lepiej środowisko morskie.

Akwarium Gdyńskie MIR – PIB
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
T: +48 587 326 601
F: +48 587 326 611
akwarium@mir.gdynia.pl
www.akwarium.gdynia.pl
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Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, które odwiedziło
już ponad milion gości, od 10 lat popularyzuje naukę wśród
mieszkańców regionu i turystów. To miejsce nie tylko
dla dzieci – dorośli świetnie spędzą tu czas na eksperymentowaniu przy ponad 200 interaktywnych stanowiskach. EXPERYMENT to pięć wystaw stałych: Hydroświat
opowiada o mocy wodnego żywiołu, Niewidoczne Siły
oswajają fizykę, Akcja: Człowiek pokazuje, jak działa
ludzkie ciało i zmysły, Drzewo Życia przybliża piękno
i fascynujące rozwiązania przyrody. Wystawa Kierunek
Zdrowie przybliża odwiedzającym złożoność działań,
które można podjąć w celu zachowania dobrego zdrowia.

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
T: +48 58 500 49 94
F: +48 58 698 26 60
biuro@experyment.gdynia.pl
www.experyment.gdynia.pl

Hala ekspozycyjna tworzy pewnego rodzaju dioramę
– podłoga została wyłożona brukiem z miejskich ulic z
lat 30, stylowe latarnie uliczne podkreślają charakter
wnętrza, w ściany wkomponowane zostały oryginalne
fasady przedwojennych kamienic Gdyni, Sopotu i Gdańska. Perspektywę zainscenizowanej „ulicy”, przy której
zaparkowano 26 motocykli i 14 samochodów, które są
głównym punktem wystawy, zamyka okno sklepowe
osłonięte markizą.
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Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
ul. Żwirowa 2c
Gdynia
T: +48 58 663 87 40
www.gmm.gdynia.pl

Gdyńska Szkoła Filmowa jest jedyną w Polsce północnej
niekomercyjną placówką edukacyjną, kształcącą
na Wydziale Reżyserii. Dbamy o rzetelne wykształcenie świadomych profesji reżysera przyszłych
twórców filmów fabularnych i dokumentalnych.
Od 2010 roku słuchacze zrealizowali ponad sto krótkich
filmów oraz ćwiczeń filmowych. Szkoła wyprodukowała
27 filmów dyplomowych, z których połowa święci
triumfy na krajowych i międzynarodowych festiwalach, zdobywając dotychczas ponad 70 ważnych
nagród i wyróżnień. GSF jest jedyną szkołą z Polski,
której produkcje dwukrotnie były zapraszane do konkursu głównego na Festiwalu w Cannes.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Klasyka i współczesność. Rzeczywistość i zmyślenie.
Zabawa i zaduma, czyli wszystko, co najlepsze w teatrze!
Jedyny teatr dramatyczny w Gdyni. W ciągu swojej
pięćdziesięcioletniej historii wielokrotnie zmieniał formułę i nazwę. Dopełnieniem tego wieloletniego procesu przekształceń było przyjęcie w 2000 roku patronatu Witolda Gombrowicza. W ciągu tych lat przewinęły
się przez gdyńską scenę takie sławy, jak Andrzej Wajda,
Adam Hanuszkiewicz, Daniel Olbrychski, Maria Seweryn,
Wiesław Komasa, Zofia de Inez. Zaś Scena Letnia
i Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Gdyńska Szkoła Filmowa
Plac Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia
T: +48 58 712 22 77
info@gsf.pl
www.gsf.pl

uczyniły z Teatru Miejskiego wyjątkowe miejsce doceniane i szeroko dyskutowane na całym świecie.

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni
ul. Bema 26
81-381 Gdynia
sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl
www.teatrgombrowicza.art.pl
Biuro Promocji T: +48 58 660 59 22
czynne: poniedziałek – piątek 9.00 –16.00
Całodobowa informacja o spektaklach T: +48 58 660 59 20
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