
Lokalizacja w centrum Iławy nad Jeziorem Jeziorak.
Blisko najbardziej atrakcyjnych punktów 
turystyczno-rekreacyjnych.

Pokoje z widokiem na najdłuższe jezioro w Polsce.
27 przytulnych i nowoczesnych pokoi z łazienkami, 
w tym 4 apartamenty z dużymi balkonami.

Darmowe miejsca parkingowe oraz Internet.
Trzy monitorowane parkingi 
dla samochodów i autokarów.

Sale konferencyjne z dostępem 
do światła dziennego.
Duża sala z wyjściem na taras mieszcząca 
do 200 osób oraz Sala Bankietowa na 50 osób.

Relaks i aktywny wypoczynek.
Komfortowa sauna z miejscem 
do odpoczynku i regeneracji.
Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Uroczystości rodzinne
Wesela i inne imprezy okolicznościowe 
w rodzinnej atmosferze 

Location in the city center on the Jeziorak lake.
Near the most attractive areas of the city.

Rooms with view on the longest lake in Poland.
27 cosy and modern rooms with bathrooms,
including 4 suites (apartments) with big balconies.

Free parking places and free Internet access.
Three monitored parking for cars and coaches.

Conference rooms with a daylight.
Big room with access to the terrace for up to 200
people and a Banquet Hall for 50 people.

Relax and active leisure.
Comfortable sauna with a place 
to rest and regeneration. Sports equipment rental.

Family celebrations.
Weddings and other special 
events in a family atmosphere.

H O T E L P O R T 1 1 0

14-200 Iława, ul. Konstytucji 3 Maja 7
tel. +48 89 648 20 50
e-mail: info@port110.pl, www.port110.pl
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Wykwintne dania kuchni polskiej z akcentami 
kuchni europejskiej.
Tradycyjna kuchnia polska i dania włoskie.

Ryby w różnych odsłonach.
Dania inspirowane rybami z pobliskiego jeziora.

Menu zmienia się wraz z porami roku.
Korzystanie z dobrodziejstw natury: grzyby, 
owoce leśne, dziczyzna, świeże zioła.

Eleganckie i jasne wnętrze.
Przestronna i romantyczna restauracja.
Panoramiczne okna od podłogi do sufitu 
w Zimowym Ogrodzie.

Organizacja przyjęć rodzinnych i firmowych.
Wesela, przyjęcia okolicznościowe, obiady rodzinne, 
a także bankiety i spotkania biznesowe.

Bar z widokiem na jezioro.
Wyśmienite koktajle, drinki i aromatyczna kawa
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RESTAURACJA PORT 110 RESTAURANT
Exquisite Polish dishes with European elements.

Traditional Polish and Italian dishes.

Fishes in different styles.

Dishes inspired by fresh water fishes.

Elegant and bright interior.

Spacious and romantic Restaurant.

Panoramic windows from the floor

to the ceiling in the Winter Garden

Family and business parties organization.

Weddings, celebrations, family dinners,

and also banquets, business meetings.

Bar with a lake view.

Delicious cocktails, drinks and aromatic coffee.
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