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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Szkolenia w SOLIDEXPERT,  Gdańsk 

ISTOTNE INFORMACJE:  

 Szkolenia odbywają się w Centrum szkoleniowym SOLIDEXPERT w Gdańsku,  
Bałtyckie Centrum Biznesu, ul. Azymutalna 11, budynek B2 

 Szkolenie rozpoczyna się o 8.00, dzień szkoleniowy trwa 8h wliczając przerwy. 
 W trakcie zajęć zapewniamy lunch, wodę, kawę, herbatę. 
 Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 
 Sala szkoleniowa wyposażona jest w 10 stacji roboczych DELL. 
 Plany szkoleń i regulamin dostępne są na stronie:  

https://solidexpert.com/szkolenia-solidworks/ 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 
ZAKWATEROWANIE – kilka przykładowych lokalizacji:  
 

 Hampton by Hilton Gdańsk Airport 
       ( w sprawie rabatu kontaktować się z biurem): 
       http://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-gdansk-airport/   
 Airport Motel GDN ( 10% zniżki na hasło SOLIDEXPERT): 
       http://airporthotel-gdn.com/ 
 Dworek Pani Walewska:  
       http://www.walewska.gda.pl 
 Sleepinn – pokoje do wynajęcia ( 20 zł zniżki na hasło SOLIDEXPRT): 
       http://www.sleepinn-noclegi.pl/index.php/pl/ 

 
DOJAZD: 

 Autobus linia 110 kierunek Port Lotniczy z przystanku Wrzeszcz PKP 06  
       do przystanku Spadochroniarzy. 
 Autobus linia 210 kierunek Osowa PKP z przystanku Dworzec Główny 05  
       do przystanku  Port Lotniczy. 
 Pomorska Kolej Metropolitarna z przystanku Gdynia Głowna lub Gdańsk Główny  
       do przystanku Gdańsk Port Lotniczy. 
 Dostępne miejsce parkingowe bezpośrednio przy Bałtyckim Centrum Biznesu, 
      „Parking dla osób przyjeżdzających na konferencję/szkolenie” 
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Mapa: na niebiesko położenie proponowanych hoteli, czerwona kropka – położenie siedziby firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


