01.07 – 1 5.07

Karta upoważnia do zniżek w wybranych obiektach i lokalach w Sopocie. Aktualna lista partnerów i więcej
informacji na temat karty na www.visit.sopot.pl The card provides discount in selected attractions and restaurants
in Sopot. The list of current partners and more information about the card are available on www.visit.sopot.pl

Length of stay

Czas pobytu

Name and Surname

Jan Kowalski

Card number

Imię i nazwisko

0001

Numer karty

SOPOT TOURIST CARD

SOPOCKA KARTA TURYSTY

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
ATTRACTIONS

PAŃSTWOWA
GALERIA SZTUKI
Plac Zdrojowy 2
www.pgs.pl

AQUAPARK SOPOT
Zamkowa Góra 5
www.aquaparksopot.pl

ECO-LINE TOURS

Molo – przystanek przy fontannie

www.ecolinetours.pl

ERGO ARENA
Plac Dwóch Miast 1
www.ergoarena.pl

10% rabatu na bilety
basenowe / 10% discount on
the ticket for pools

10% zniżki
10% discount

20% rabatu na bilety
normalne i ulgowe na
zwiedzanie obiektu

POLSKA
FILHARMONIA
KAMERALNA
SOPOT
Moniuszki 12

bilet normalny w cenie
ulgowego

STATEK PIRAT

5% zniżki na rejsy

www.statekpirat.pl

www.archeologia.pl

KARTCENTER
GOKARTY
3 Maja 69 C

10% zniżki
10% discount

LATARNIA MORSKA
Plac Zdrojowy 3

20% rabatu na każdą grę
w minigolfa

www.pzmg.pl

20% discount on every
mini-golf game

MUZEUM SOPOTU
Poniatowskiego 8

bilet normalny w cenie
ulgowego

www.muzeumsopotu.pl

MOLO
Plac Zdrojowy 2

www.molo.sopot.pl

BEAUTY BOX
Sobieskiego 2/1

www.beautyboxsalon.pl

10% zniżki na wszystkie
zabiegi
10% discount for all treatments

GRAND SPA
W SOFITEL GRAND
SOPOT
Powstańców
Warszawy 12/14

10% zniżki na zabiegi
10% discount on cosmetic
treatments

INFORMACJA
TURYSTYCZNA
Plac Zdrojowy 2
Dworcowa 4
it@visit.sopot.pl

10% rabatu na cały
asortyment przy zakupie
min. 20 zł. Nie dotyczy
produktów przecenionych
10% discount on the entire
assortment when buying min.
20 zł. It does not apply to
discounted products

KLINIKA
STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ –
GRAND DENTAL
Haffnera 25

10% rabatu na usługi
10% off

www.grand-dental.pl

10% rabatu na bilety
10% discount on tickets

latarniamorskasopot.pl

MINIGOLF SOPOT
Hestii 5-7

5% discount on cruises

INNE

www.visit.sopot.pl

www.kartcenter.pl

HEALTH & BEAUTY

OTHERS

Bilet normalny w cenie
ulgowego

a normal ticket in the price
of reduced ticket

a normal ticket in the price
of reduced ticket

ZDROWIE I URODA

www.pfksopot.pl

20% discount on tickets for
visiting the object

GRODZISKO
W SOPOCIE
Haffnera 63

20% rabatu na bilet
wstępu
20% discount on the entrance
ticket

a normal ticket in the price of
reduced ticket

SHERATON SOPOT
SPA
Powstańców
Warszawy 10

10% na masaże oraz na
zabiegi na twarz i ciało

SPA SENTOZA
Grunwaldzka 89

15% na zabiegi na twarz
firmy Klapp
10% na masaże
i pozostałe zabiegi

10% discount on all massagess
and face and body treatments

www.sheratonsopotspa.pl

www.spasentoza.pl

20% zniżki przy zakupie biletu
wstępu. Uwaga! Zakup
zniżkowych biletów możliwy
jest tylko w Informacji
Turystycznej w Sopocie

15% discount on face treatment
Klapp company
10% discount on massages and
other treatments

20% off (You can buy cheaper
tickets only in Tourist
Information Office)

OPERA LEŚNA
Moniuszki 12

www.operalesna.pl

5% zniżki w Klubie Pod
Sceną i w Barze Pod Wiatą
5% off in Club Pod Sceną and in
Bar Pod Wiatą

VILLA BALTICA SPA 15% na zabiegi we
wszystkie dni tygodnia
Emilii Plater 1
www.villabaltica.com

15% discount on cosmetic
treatments

Aquapark

Hipodrom

Leśna

Turysto, szanuj
Sopot!
Туристе, бережи
Сопот!

Поважаю своїх сусідів та
дотримуюсь комендантської
години

%

Не вживаю алкоголь в
громадських місцях і на пляжі

Користуюсь громадськими
туалетами і викидаю
сміття в урни

P

Паркуюсь у спеціально
відведених місцях або на Еко
паркінгу біля ЕРГО АРЕНИ

В купальнику ходжу
виключно на пляж , коли
виходжу - одягаюся

Widzisz coś niepokojącego - R E AGUJ !
Стали свідком тривожної ситуації - РЕАГУЙТЕ!
Numer alarmowy 112/Служба екстренної допомоги 112
Policja +48 47 742 62 22/Поліція +48 47 742 62 22
Straż Miejska 986/Муніципальна варта 986

