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Ideal comfort under reasonable conditions
WELOCOME TO INAPARTMENTS MANAGEMENT

WWW.INAPARTMENTS.PL  WWW.INAPROPERTIES.PL 

Jako wiodąca marka w wynajmie apartamentów w systemie 
longstay (> 30 dni), wiemy, że najbardziej poszukiwane mieszkania 
powinny być komfortowe, przytulne, dające poczucie prywatności 
i bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy przez 
kilka miesięcy przebywają poza domem. Dla takich właśnie osób, 
stworzyliśmy specjalną ofertę wynajmu. Zapewniamy zakwatero-
wanie w apartamentach – w pełni funkcjonalnych, wyposażonych 
w nowoczesne meble, wysokiej klasy sprzęty i udogodnienia 
niezbędne dla wygody pobytu. Obecnie nasi klienci mogą wybierać 
z bazy ponad 100 komfortowych apartamentów różnorodnych 
pod względem powierzchni, designu i kategorii cenowej, z których 
wszystkie zapewnią maksymalny komfort i imponującą różnorod-
ność form. 

.

As a leading brand in serviced apartment renting in a longstay (>30 
days) system we know that the most desirable apartments should be 
comfortable and cosy, providing privacy nad safety.  It is especially 
important for our tenants staying far away from home even for 
a few months. We have created a special longstay offer providing 
accomodation in our stylish and fully furnished apartments, 
with well-appointed kitchens, as well as free WIFI, television and 
all the facilities neccessary for the comfort of your living. Presently 
our clients can choose from more than 100 modern apartments 
varied in terms of size, design and price category, all of which provide 
maximum comfort and an impressive variety of forms. 

Idealny komfort na rozsądnych warunkach.
WITAJ W INAPARTMENTS MANAGEMENT

INApartments provides a temporary living solution - LONGSTAY - 

with focus on comfort, service and style – all at reasonable prices. 

INApartments proponuje rozwiązanie zakwaterowania LONGSTAY -

oferując komfort, usługi wysokiej jakości i styl - w rozsądnych cenach.

Ideal comfort under reasonable conditions. 
WELCOME TO INAPARTMENTS MANAGEMENT

http://www.inapartments.pl
http://www.inaproperties.pl


O INAPARTMENTS / ABOUT INAPARTMENTS

W INApartments wiemy, że po długim dniu, nie ma nic 

ważniejszego niż relaksująca atmosfera w domu, która 

wprowadzi cię w spokojny nastrój. 

INApartments knows that after a long day there is nothing 

more important than relaxing atmosphere that will let you 

unwind and feel at home. 

Nasze standardy:

• Apartamenty tylko w najlepszych lokalizacjach.

• Apartamenty zaprojektowane i wykończone tak, aby idealnie spełniały potrzeby
klientów Longstay (> 30 dni) - komfortowe powierzchnie  30 - 90 m2 zapewniają
wygodę i przestrzeń zarówno singlom jak i rodzinom.

• Każdy apartament został został nowoczesnie umeblowany i posiada w pełni
wyposażoną kuchnię aneks kuchenny (mały sprzęt AGD, przybory kuchenne,
sztućce, talerze etc),  jak również telewizję i Internet.

• Zapewniamy serwis - cotygodniowe sprzątanie z wymianą pościeli i ręczników oraz
wsparcie lokalnego zespołu - wliczone w cenę. Dodatkowe usługi dostępne
na życzenie. 

Our standards:

• Only best located apartments.

• Apartaments designed and furnished to meet the exact needs of longstay tenants 

( > 30 days) - stylish and comfortable living spaces 30 - 90 m2 provide comfort and
space for single tenants and families.

• The facilities our guests enjoy include fully furnished apartments with well-appoin 
ted kitchens (microwave, toaster, coffee machine, pots, pans, dishes and cutlery)
as well as television and Internet access (wi-fi). 

• Once per week cleaning with change of bed linen and towels and local support team

assistance – all included in the price.  Additional services available upon request. 

Ideal comfort under reasonable conditions. 
WELCOME TO INAPARTMENTS MANAGEMENT



Jelitkowska 75, 
Gdańsk

Tre Mare to wyjątkowe, luksusowe osiedle położone w Gdańsku Jelitkowie, 

praktycznie bezpośrednio przy plaży… Pięknie urządzone, przestrzenne 

apartamenty z olbrzymimi tarasami  sprawiają, iż jest to lokalizacja pożądana i 

atrakcyjna. 

Tre Mare is a unique, luxurious estate located in Gdansk Jelitkowo, almost 

directly on the beach ... Beautifully decorated, spacious apartments with huge 

terraces are what make this location desirable and attractive.



Location
EXCEPTIONAL PLACE

Tre Mare Residence is located on the border of Gdansk 
and Sopot, just 200 meters from the beach. The location 
is particularly attractive considering leisure and recreation - 
nearby there are numerous tennis courts, swimming pools, 
windsurfing and sailing schools and spa centers. However, 
the beach is the biggest asset here. You can spend 
a lot of healthy time on bicycle paths and walking trails of Jelitko-
wo Park. The proximity of Sopot, not only guarantees access 
to the spa facilities, but also a wide range of restaurants 
and nightlife.

Lokalizacja
WYJĄTKOWE MIEJSCE

Osiedle znajduje się na granicy Gdańska i Sopotu, w odległości zaledwie 200 metrów 
od plaży. Lokalizacja jest atrakcyjna szczególnie pod względem wypoczynkowo-rekre-
acyjnym – w bezpośrednim sąsiedztwie nie brakuje kortów tenisowych, pływalni, 
szkółek windsurfingowych i żeglarskich czy ośrodków spa. Największym atutem jest 
tu oczywiście plaża. Zdrowo czas spędzać można na licznych ścieżkach rowerowych 
i alejkach spacerowych Parku Jelitkowskiego. Bliskość Sopotu gwarantuje dostęp nie 
tylko do infrastruktury uzdrowiskowej, ale także szerokiej gamy restauracji i bogatego 
życia nocnego. 

Molo Sopot, Marina
 - 3,4 km, 10 min 
monte casino
 - 3 km, 8 min 

hipodrom
 - 2 km, 4 min

Gdańsk, centrum
- 12,5 km - 20 min

Gdańsk airport
- 16 km, 25 min

LOKALIZACJA / LOCATION



Udogodnienia Rezydencji Tre Mare:

• całodobowa recepcja
• usługi concierge dostępne z recepcji 
    (np. koszenie trawnika, mycie okien, dodatkowe sprzątanie)
• wysokiej klasy apartamenty z tarasami dachowymi / ogrodami
• hala garażowa w części podziemnej
• strefa wypoczynkowo - rekreacyjna
• fitness club
• sauna
• pokój klubowy
• plac zabaw dla najmłodszych
• tor do gry w boule
• obiekt ogrodzony i monitorowany

Tre Mare Residence facilities:

• 24 h reception
• concierge service available from the reception
    (eg mowing the lawn, washing the windows, additional cleaning)
• high standard apartments with  roof tarraces / spacious gardens  
• garage hall in the underground part
• leisure and recreaction zone
• fitness club
• sauna
• lounge area
• playground for toddlers
• boule playground
• fenced and monitored estate

pokój zabaw dla najmłodszych
playroom for toddlers

strefa wypoczynkowo - rekreacyjna
leisure and recreaction zone



Nasze standardy:

• Apartamenty tylko w najlepszych lokalizacjach.

•  Apartamenty zaprojektowane i wykończone tak, aby idealnie spełniały potrzeby   
     klientów Longstay (> 30 dni) - komfortowe powierzchnie  30 - 90 m2 zapewniają        
     wygodę i przestrzeń zarówno singlom jak i rodzinom.

• Każdy apartament został został nowoczesnie umeblowany i posiada w pełni  
    wyposażoną kuchnię aneks kuchenny (mały sprzęt AGD, przybory kuchenne,      
    sztućce, talerze etc),  jak również telewizję i Internet.
• Zapewniamy serwis - cotygodniowe sprzątanie z wymianą pościeli i ręczników oraz  
    wsparcie lokalnego zespołu - wliczone w cenę. Dodatkowe usługi dostępne   
    na życzenie. 

Our standards:

• Only best located apartments.

• Apartaments designed and furnished to meet the exact needs of longstay tenants 

   ( > 30 days) - stylish and comfortable living spaces 30 - 90 m2 provide comfort and  
    space for single tenants and families.

• The facilities our guests enjoy include fully furnished apartments with well-appoin 
    ted kitchens (microwave, toaster, coffee machine, pots, pans, dishes and cutlery)  
    as well as television and Internet access (wi-fi). 

• Once per week cleaning with change of bed linen and towels and local support team  

     assistance – all included in the price.  Additional services available upon request. 

Usługi concierge dostępne na życzenie

Nowa usługa dedykowana mieszkańcom osiedla Tre Mare podnosi prestiż i wygodę 
codziennego życia. Szeroki wachlarz usług pozwoli Wam oddelegować w ręce naszych 
zaufanych concierge część obowiązków i oszczędzi Wasz cenny czas. Zrobimy dla Was 
zakupy, zaniesiemy odzież do pralni, zarezerwujemy stolik w restauracji, zorganizujemy nianie 
czy przygotujemy catering na organizowane przez Was spotkanie...

Ponadto mieszkańcy otrzymują kartę INAconcierge, która uprawnia do korzystania z usług 
naszych partnerów - prestiżowych salonów spa czy restauracji w cenach preferencyjnych.  

Concierge service upon request

The new service dedicated to the residents of Tre Mare Residence raises prestige and 
convenience of everyday life. A wide range of our services will allow you to delegate some of 
your responsibilities to our trusted concierges and save your valuable time. We will do 
shopping for you, bring clothes to the laundry, make restaurant reservations, arrange catering 
or nannies and do much more for your comfort.

In addition, residents and tenats receive the INAconcierge card, which entitles them to use 
prestigious services of our partners - spa salons or restaurants at preferential prices.

sauna sucha i mokra
dry and wet sauna

fitness club

strefa wypoczynkowo - rekreacyjna
leisure and recreaction zone

UDOGODNIENIA / TRE MARE 

http://inaconcierge.pl/karta/
http://inaconcierge.pl/karta/


APARTAMENTY / APARTMENTS

Przykładowe apartamenty

Prezentujemy Wam zaledwie kilka apartamentów 

longstay wraz z ich wyposażeniem oraz udogodnienia-

mi dostępnymi na osiedlu Tre Mare. Mogą Państwo 

jednak wybierać ze stałej bazy ponad 100 apartamen-

tów będących nieustannie do dyspozycji naszych gości 

i najemców. Szeroka paleta stylów, z której każdy 

wybierze taki, w którym z łatwością się odnajdzie...

Zobacz wszystkie apartamenty:

www.inapartments.pl

Sample apartments

We present you just a few longstay apartments with 

their equipment and facilities available at Tre Mare 

Residence. However, you can choose from a fixed base 

of more than 100 apartments constantly at the 

disposal of our guests and tenants. A broad palette of 

styles from which everyone will choose one that fits 

their style and expectations  ...

See all available apartments:

www.inapartments.pl

http://www.inapartments.pl/aparthotele/aparthotel?RecordID=21039
http://www.inapartments.pl/aparthotele/aparthotel?RecordID=21039


Poczuj się jak w domu...

Make yourself at home...

TVInternet wi fi tv 
pralka / washing 
machine

żelazko / 
iron

Nowoczesny design w skandynawskim stylu / Modern design in Scandinavian style
zmywarka / 
dishwasher



Apartament Borneo

1-4 Osoby     42 m2     2 Pokoje     3 piętro z tarasem

Przestrzeń została zaprojektowana w stylu skandynawskim. Jasne barwy, 
naturalne materiały tworzą przytulne wnętrze. Apartament składa się 
z dwóch pokoi i został przeznaczony dla 4 osób. Główną część stanowi 
przestronny salon połączony z aneksem kuchennym. Za drewnianymi 
drzwiami salonu znajduje się sypialnia z komfortowym podwójnym łóżkiem. 
Łazienka z komfortowym prysznicem zaaranżowana została w północnym, 
jednak ciepłym klimacie. 

Apartament Borneo

1-4 People    42 m2     2 Rooms    3 rd floor with a tarrace

The interior was designed in a Scandinavian style. Natural colours and 
materials make this place ideal to relax. The apartment consists of two rooms 
and it is suitable for maximum 4 people. A spacious, bright living room with 
a comfortable sofa combined with a functional kitchen and dining area 
is the main part of the apartment. Behind the wooden door of the living room 
there is a bedroom with a comfortable bed. The bathroom equipped with 
shower is also decorated in a northern but warm style. 



Zasługujesz na odpoczynek w komfortowym stylu... 

You deserve to rest in comfortable style...

TVInternet wi fi tv 
pralka / washing 
machine

żelazko / 
iron

Pożądana lokalizacja i wnętrza zaprojektowane by cieszyć / Desireable location and interiors designed to please you
zmywarka / 
dishwasher

piekarnik / 
oven



Apartament Provincetown

1-4 Osoby     46 m2     2 Pokoje     Parter - z tarasem

Wnętrze zostało zaprojektowane w nadmorskim stylu.  Apartament składa 
się z dwóch pokoi i został przeznaczony dla  maksymalnie 4 osób. Przestron-
ny, jasny salon z wygodną sofą połączony z funkcjonalnie wyposażonym 
aneksem kuchennym i częścią jadalną stanowi główną, dzienną część aparta-
mentu. W drugim pokoju znajduje się sypialnia w odcieniach szarości, której 
komfort wypoczynku zapewnia podwójne łóżko. Oba pokoje zostały wyposa-
żone w telewizory. W jasnej łazience znajduje się kabina prysznicowa.

Provincetown Apartment

1-4 People    46 m2     2 Rooms    Ground floor - with a tarrace

The interior was designed in seaside style. The apartment consists of two 
rooms and was designed for up to 4 people. The spacious, bright living room 
with a comfortable sofa, combined with a fully equipped kitchenette 
and dining area, is the main living area of   the apartment. There is also a 
comfortable bedroom decorated in shades of gray with a double bed. Both 
rooms have TVs. In the bright bathroom, you can find a shower cubicle.



Przestrzeń idealna dla Ciebie i Twojej rodziny

Ideal space for You and Your family...

TVInternet wi fi tv 
pralka / washing 
machine

żelazko / 
iron

Nowoczesny design w skandynawskim stylu / Modern design in Scandinavian style
zmywarka / 
dishwasher

piekarnik /
oven



Apartament Morski

1 - 6 Osób     66 m2     3 Pokoje     Parter z ogrodem

Nowoczesny, piękny i przestronny apartament. Pierwsza sypialnia
z podwójnym, wygodnym łóżkiem, oraz wyjściem na taras. Druga 
sypialna z dwoma  pojedyńczymi łóżkami. Salon z aneksem kuchen-
nym w pełni wyposażonym w wysokiej jakości sprzęd AGD. Duża 
łazienka z kabiną prysznicową. Całość urządzona w stonowanych 
barwach z dodatkiem morskiego błękitu.  Mieszkanie usytuowane jest 
od słonecznej, południowej strony, z wyjściem na ponad 100 metrowy 
ogród.  Całość tworzy eleganckie i funkcjonalne wnętrze.  

Seaside Apartment

1 - 6 People    66 m2     3 Rooms    Ground floor with a garden

Modern, beautiful and spacious apartment. First bedroom with 
double, comfortable bed, and exit to the terrace. Second bedroom 
with two single beds. Living room with kitchenette fully equipped with 
high quality appliances. Large bathroom with shower cubicle. Aparte-
ment decorated in toned colours with the addition of sea blue. The 
apartment is located on a sunny south side, with access to a 100 
meter garden. The whole creates an elegant and functional interior.



INApartments Management

kontakt / contact : 

adres / address:
ul. Grunwaldzka 48
81-754 Sopot

+48 530 999 111
+48 530 999 690   

biuro@inapartments.pl
www.inapartments.pl   
www.inapart.pl

http://www.inapartments.pl
http://www.inapart.pl
mailto:biuro@inapartments.pl



