
Baltica Towers Aparthotel

ul. Gen. J. Hallera  223
80-502 Gdańsk Brzeźno 

Baltica Towers to 134 komfortowe i w pełni wyposażone 
apartamenty położone nad Zatoką Gdańską, w odległości 
zaledwie 800 m od plaży.

Kontakt:
 +48 530 999 365
 balticatowers@symphony.com.pl
www.symphony.com.pl

Obiekt należy do sieci aparthoteli:



Rozrywka

•   Stadion Energa Gdańsk - 4 min / 2,3 km
•   Ergo Arena - 14 min / 6,6 km
•   Park Ronalda Reagana - 4 min / 1 km

Kultura

•   Opera Bałtycka - 10 min / 5,6 km
•   Polska Filharmonia Bałtycka - 17 min / 9,7
•   Westerplatte - 10 min / 8 km
•   Europejskie Centrum Solidarności - 9 min / 6,9 km
•   Muzeum II Wojny Światowej - 12 min / 7 km

Zakupy

•   Galeria Metropolia - 8 minut / 3 km
•   Galeria Bałtycka - 8 minut / 3 km 
•   Galeria Forum - 15 minut / 8,9 km

Komunikacja

•   Terminal Promowy - 9 min / 7,6 km
•   Port Lotniczy Gdańsk - 20 min / 12,5 km
•   Dworzec Główny Gdańsk - 14 min / 8,1 km 

Biznes

•   Olivia Business Centre -  12 minut / 4,7 km
•   Alchemia - 12 minut / 4,8 km
 

Baltica Towers to 134 komfortowe i w pełni wyposażone 
apartamenty położone nad Zatoką Gdańską, w odległości 
zaledwie 800 m od plaży.

Atrakcyjna nadmorska lokalizacja 

Aparthotel Baltica Towers ustytuowany jest w Brzeźnie, nadmorskiej dzielnicy 
Gdańska, z jednej strony otoczonej wodami Zatoki Gdańskiej, z drugiej sąsiadującej 
z handlowo- biznesowym centrum miasta.



Nowoczesny aparthotel z licznymi udogodnieniami

Baltica Towers oferuje wyjątkowe apartamenty,  które sprawiają, że goście obiektu 
czują się jak w domu, jednocześnie korzystając z udogodnień typowych dla hotelu. 
Baltica Towers Aparthotel to komfort, domowa atmosfera i usługi najwyższej 
jakości.

Niepowtarzalne połączenie udogodnień na terenie inwestycji, takich jak kort 
tenisowy, ogólnodostępne tarasy widokowe na ostatnich kondygnacjach, siłownia 
oraz strefa relaksu, stworzą wyjątkową atmosferę do spędzania wolnego czasu. 
Położenie Baltica Towers w Brzeźnie umożliwi swobodne korzystanie z wszelkich 
uroków nadmorskiego miasta oraz bogatej oferty kulturalnej, naukowej 
i biznesowej całej aglomeracji trójmiejskiej.

recepcja hotelowa z concierge

kort tenisowy 

sala fitness

sauna fińska

strefa relaksu

 tarasy widokowe

 wifi internet

 serwis sprzątający 

 hala garażowa 

 restauracja w obiekcie

Udogodnienia:



Komfort pobytu gości aparthotelu, niezależnie od jego długości to [riorytet w Baltica Towers.
Dbamy o szeroki wachlarz udogodnień, które uczynią Twój pobyt jeszcze przyjemnieszym.



Komfortowe apartamenty 1-4 pokojowe

•   Apartamenty zaprojektowane i wykończone tak, aby idealnie spełniały    
    potrzeby zarówno najemców krótkoterminowych, jak i klientów Longstay 
    (> 30 dni),  komfortowe powierzchnie 30  -  90 m2 to wygoda i przestrzeń   
    zarówno dla singli, jak i dla całej rodziny.

•   Każdy apartament to nowoczesnie umeblowany lokal z w pełni wyposażoną  
    kuchnią bądź aneksem kuchennym (mały sprzęt AGD, przybory kuchenne,  
    sztućce, talerze etc), komfortową łazienką (prysznic/wanna, pralka),        
    telewizją i szybkim Internetem.

•   Apartamenty zostały ustandaryzowane pod względem metrażu, 
    wykończenia, jak i wyposażenia by mogły sprostać oczekiwaniom gości 
    i najemców długoterminowych

•   Zapewniamy serwis - cotygodniowe sprzątanie z wymianą pościeli   
    i ręczników oraz wsparcie lokalnego zespołu. 

•   Dodatkowe usługi (concierge) dostępne na życzenie. 

•   Indywidualne oferty korporacyjne*

* preferencyjne stawki korporacyjne obowiązują 
i zostają nadane po pierwszej wizycie gości w obiekcie



Część wypoczynkowa:
sofa rozkładana dwuosobowa
tv - min. 40”

Sypialnia 1:
łóżko małżeńskie hotelowe 160 cm
szafki nocne, lampki nocne
szafa

Sypialnia 2:
1 łóżko pojedzyncze 90 cm
biurko, szafki nocne, lampki nocne
szafa

Aneks kuchenny:
płyta indukcyjna
mikrofala/ piekarnik
lodówka min. 3 półki
zmywarka
czajnik elektryczny
Zestaw sztućców, naczyń i garnków 
dla 8 osób

Część jadalniana:
stół sześcioosobowy
sześć krzeseł

Łazienka:
wanna z opcją prysznica / prysznic
miska ustępowa
umywalka
lustro
pralka
akcesoria łazienkowe 
(suszarka hotelowa)

Balkon/ taras
zestaw wypoczynkowy ze stołem  
dla sześciu osób

Udogodnienia: 
internet wi-fi
telewizja min. 30 kanałów

Dodatkowe akcesoria: 
żelazko
deska do prasowania
suszarka na ubrania

Apartament z salonem i 2 sypialniami (5 os. max)
powierzchnia: 58 m2 – 59 m2

Przykładowe wyposażenie - Apartament Deluxe



Biznes 

Baltica Towers Aparthotrel, należący do sieci Symphony, to doskonałe rozwiązanie dla 
klientów z sektora biznesowego. Proponujemy wynajem apartamentów w systemie 
Longstay - (powyżej 30 dni).

Longstay to dogodne rozwiązanie dla firm, które poszukują wyjątkowego rozwiązania 
dotyczącego zakwaterowania swoich pracowników.  Z ofertą Symphony Longstay 
bezproblemowo i szybko zorganizujesz komfortowe zakwaterowanie dla swoich 
najważniejszych pracowników czy zaproszonych klientów biznesowych przy zachowaniu 
minimum formalności, gdyż większość spraw związanych z wynajmem załatwiamy 
za Ciebie.

Klientów zainteresowanych ofertą biznesowego najmu długoterminowego prosimy 
o kontakt w celu przedstawienia oferty indywidualnej. Dla naszych partnerów sektora 
biznesowego przygotowujemy propozycje indywidualnie na preferencyjnych warunkach.

Kontakt:

+48 530 999 365
balticatowers@symphony.com.pl
www.symphony.com.pl

Co zyskujesz?

•   nowoczesne w pełni wyposażone   
    apartamenty
•   brak skomplikowanych umów najmu
•   stałe miesięczne opłaty
•   bez zbędnych faktur od dostawców   
    mediów
•   brak kaucji
•   jedna faktura zbiorcza dla firmy
•   łatwy i szybki system najmu


