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Nautilus Gdańsk to PONAD 52 TYS m2 SŁOŃCA, DOBRYCH EMOCJI
ORAZ NAJLEPSZEJ ROZRYWKI POD JEDNYM DACHEM
dostępnych przez 365 dni w roku w gdańskiej Letnicy!

To również przestrzeń edukacyjna, ekscytujący świat
wirtualnej rzeczywistości, wyjątkowe lokale gastronomiczne
oraz tematyczny mini-pasaż handlowy.

W obiekcie znajdą się między innymi:
Egzotyczna Laguna
świat wodnego relaksu [ponad 10 tys m2]
Nowy odcinek serialu „Water Worlds” - Przygoda w Ameryce Południowej
niezwykła podróż przez dżunglę amazońską, lasy namorzynowe
oraz podwodny świat Ameryki Południowej (oceanarium)
[około 19 tys m2]
Komfortowy Hotel połączony z Galerią Medyczną,
Centrum konferencyjnym oraz parkingiem
[ponad 22 tys m2]

PONAD 2 MLN
odwiedzających
rocznie
PONAD 500 MLN ZŁ
NAKŁADÓW
INWESTYCYJNYCH
w większości wydanych
w lokalnej gospodarce
PONAD 150 NOWYCH
MIEJSC PRACY
w całym kompleksie
KOŁO ZAMACHOWE
lokalnej gospodarki

Na odwiedzających obiekt, oprócz głównej ścieżki zwiedzania będą czekały dodatkowe atrakcje,
takie jak: ekstremalny przelot nad Andami czy interaktywna maszynownia statku podwodnego.

Obiekt będzie wyposażony w unikatowe rozwiązania technologiczne, będąc jednocześnie domem
dla ponad 160 gatunków zwierząt i roślin reprezentujących świat fauny i ﬂory Ameryki Południowej.

ZBIORNIK Z REKINAMI
I INNYMI EGZOTYCZNYMI
RYBAMI

PODWODNY TUNEL

DO BUDOWY ZUŻYJEMY
PONAD 45 TYS. M3 BETONU
PONAD 7,5 TYS. TON STALI

ZBIORNIK Z REKINAMI
Z PONAD 3 MLN LITRÓW
WODY

FAQ
CZYM JEST NAUTILUS GDAŃSK?
To największy w Polsce obiekt edukacyjno-rozrywkowy oferujący ciekawą i ambitną rozrywkę dla mieszkańców Gdańska i turystów.
To magiczna podróż w czasie i przestrzeni, podczas której odwiedzimy nieznane zakątki Ameryki Południowej – od tajemniczych andyjskich
szczytów po pełne życia głębie oceanów otaczających kontynent. Inspirowana elektryzującą powieścią Verne’a i oparta na motywach „steampunku” tematyzacja obiektu pozwoli odwiedzającym na przeżycie niesamowitej przygody oraz spędzenie czasu wolnego w niezwykły sposób.
Zróżnicowane atrakcje w ramach kompleksu oraz szeroka gama usług dodatkowych zapewnią atrakcyjność dla każdej grupy odwiedzających

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ OBIEKT?
Nautilus Gdańsk jest wyjątkowym konceptem łączącym pod jednym dachem wiele atrakcji spędzania czasu wolnego, przestrzeń publiczną,
pomieszczenia edukacyjne oraz usługi dla turystów. A wszystko to dostępne przez 365 dni w roku, bez względu na sezon czy pogodę. Nautilus
to również obiekt innowacyjny pod względem technologicznym oraz tematycznym, będący jednocześnie ośrodkiem badań i ochrony zwierząt.
Nautilus został zaprojektowany tak, by oferować zwiedzającym dobre emocje i niezwykłe przeżycia, które staną się najlepszą pamiątką
z pobytu w Gdańsku. Służyć temu będą spójna i nietuzinkowa tematyzacja oraz odpowiednio dopasowane funkcje dodatkowe.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE GDAŃSKOWI OBIEKT NAUTILUS?
Nautilus będzie generatorem wielu korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla lokalnej gospodarki miasta Gdańsk. Powstając w dzielnicy
Letnica przyczyni się do jej dalszego, dynamicznego rozwoju, zapewni mieszkańcom nową jakość przestrzeni publicznej i spędzania wolnego
czasu. Sprawi również, że otoczenie Stadionu Energa zyska nowe, przyjazne oblicze. Nautilus będzie również wspomagał rozwój Fan Areny
oraz pozostałych usług świadczonych mieszkańcom i turystom w dzielnicy.
Na poziomie gospodarczym, obiekt pomoże Gdańskowi konkurować o nowe strumienie turystów, którzy dzisiaj wybierają inne destynacje
europejskie. Pomoże też pozyskać więcej odwiedzających, korzystających w efekcie z całej oferty turystycznej miasta, co z kolei przełoży się
na istotne zwiększenie przychodów w całym sektorze turystycznym. Obiekt da również zatrudnienie ponad 150 osobom, a jego funkcjonowanie będzie generowało przychody w wielu obszarach miasta.

NA JAKIM ETAPIE JEST REALIZACJA OBIEKTU?
Za nami dwa istotne kamienie milowe – podpisanie umowy inwestycyjnej oraz powołanie spółki celowej do realizacji inwestycji – Nautilus
Gdańsk Sp. z o.o. W chwili obecnej trwają prace projektowe - spodziewamy się ich zamknięcia oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
najpóźniej do 28 lutego 2019 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczną się prace konstrukcyjne.

KTO ODPOWIADA ZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNY?
Liderem prac projektowych jest krakowskie biuro architektoniczne IMB Asymetria, a projekt nadzoruje osobiście Pan Marek Borkowski –
uznany architekt i współzałożyciel biura. Projekt architektoniczny był szeroko konsultowany ze środowiskiem branżowym, które bardzo
pozytywnie oceniło zarówno bryłę, jak i elewację budynku. Jednym z autorytetów, o których opinię prosiliśmy w trakcie prac nad architekturą,
był Pan Wojtek Grabianowski – autor projektu Stadionu Energa, w którego sąsiedztwie powstaje Nautilus. W projektowaniu wnętrz oraz
doborze odpowiednich funkcji ważną funkcję pełnili projektanci takich obiektów jak wrocławskie Afrykarium we współpracy z autorytetami
świata zoologii.

CZY OBIEKT NAUTILUS BĘDZIE OFEROWAŁ MIESZKAJĄCYM W NIM ZWIERZĘTOM ODPOWIEDNIE
WARUNKI BYTOWE?
Nautilus Gdańsk będzie domem dla ponad 50 tysięcy przedstawicieli około160 gatunków zwierząt. Będą to przede wszystkim ryby oraz inne
stworzenia morskie, ale również płazy, gady, ptaki czy owady występujące w Ameryce Południowej. Wszystkie elementy ekspozycji zostały
zaplanowane tak, aby w jak największym stopniu odwzorowywać środowisko naturalne, a warunki bytowe zwierząt zostały starannie
zaplanowane przez renomowanych zoologów oraz biologów.
Obiekt Nautilus Gdańsk będzie pełnił bardzo ważną rolę badawczą oraz ochroniarską dla wielu gatunków zwierząt zagrożonych dzisiaj
wyginięciem. Będzie zatem miejscem szczególnym, w którym zwierzęta nie tylko będą miały zapewnione odpowiednie warunki bytowe, ale
będą mogły przetrwać zagrażające im zmiany w ich środowisku naturalnym. Realizując cel misyjny jakim jest ochrona świata zwierząt, obiekt
Nautilus będzie również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).
Walory edukacyjne oraz badawcze obiektu wspomagać będzie fundacja powołana przez PFI Future, a mająca na celu propagowanie ochrony
środowiska oraz ochrony gatunkowej zagrożonych zwierząt.

KTO SFINANSUJE BUDOWĘ I BĘDZIE PÓŹNIEJ UTRZYMYWAŁ OBIEKT?
Nautilus Gdańsk to inwestycja realizowana przez Konsorcjum PFI Future w partnerstwie ze spółką Arena Gdańsk, będącą właścicielem
Stadionu Energa. PFI Future zainwestuje własny kapitał, który uzupełniony będzie ﬁnansowaniem bankowym. Po spełnieniu wszystkich
obowiązków umowy inwestycyjnej związanych z projektowaniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ﬁnansowaniem, spółka Arena
Gdańsk wniesie do spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji teren inwestycyjny pod budowę obiektu, w zamian obejmując udziały
w tejże spółce.
Nautilus Gdańsk będzie utrzymywany z przychodów generowanych przez odwiedzających, a realizacja budżetu i zarządzanie obiektem będą
obowiązkami Konsorcjum PFI Future, które dysponuje w tym zakresie odpowiednimi kompetencjami.

KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA REALIZACJĘ PRAC KONSTRUKCYJNYCH?
Wybrany w przetargu Generalny Wykonawca. Prace budowlane obiektu o tak dużej złożoności wymagają dużego doświadczenia oraz
specyﬁcznego know-how. Dlatego Konsorcjum PFI Future będzie nadzorowało i wspomagało cały proces budowy od pierwszej łopaty
po przecięcie wstęgi.
Prace konstrukcyjne będą prowadzone we współpracy z wieloma wyspecjalizowanymi podwykonawcami, a na placu budowy będą mogły
pojawić się lokalne ﬁrmy. Mimo to, niektóre elementy konstrukcji będą pochodziły z krajów tak odległych jak Japonia czy USA.

KIEDY OBIEKT BĘDZIE GOTOWY NA PRZYJĘCIE PIERWSZYCH GOŚCI?
Warunki konkursu zakładają, że nie może to być później niż koniec maja 2023 r., jednak naszym celem jest otwarcie części obiektu z oceanarium już w połowie 2022 r.

ILE BĘDĄ KOSZTOWAŁY BILETY WSTĘPU I JAK PROWADZONA BĘDZIE ICH SPRZEDAŻ?
Koszt biletów wstępu został skalkulowany tak, aby był porównywalny do innych form spędzania czasu wolnego w Gdańsku. Dla bardziej
optymalnego rozkładu odwiedzin, obiekt będzie oferował wiele promocji, a ceny wstępów będą budowane w sposób dynamiczny. Aby spełnić
oczekiwania mieszkańców, poszczególne atrakcje będą również dostępne w połączeniu z Kartą Gdańszczanina, a wiele z nich będzie dostępnych osobno ułatwiając wielokrotne odwiedziny.
Obiekt będzie dysponował innowacyjnym systemem biletowym zintegrowanym z platformą promocyjno-sprzedażową Hello Poland, dzięki
czemu wszystkie atrakcje działające w obiekcie będą dostępne w sprzedaży on-line. System będzie również zapewniał możliwość przedsprzedaży, pakietowania czy zakupu biletów typu Priorytet oraz VIP.
Zastosowanie systemu biletowego Hello pozwoli również wprowadzić dodatkowe funkcjonalności, takie jak zintegrowany bilet elektroniczny
Hello Ticket®, monitorowanie kolejek on-line czy zakup usług dodatkowych. Platforma Hello to również sposób na skuteczną promocję
i reklamę oferty wszystkich atrakcji Gdańska na globalnym rynku turystycznym.

GDZIE MOŻEMY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OBIEKTU NAUTILUS?
Zdajemy sobie sprawę z dużej liczby wątków związanych z inwestycją oraz pytań, które mogą się pojawiać w trakcie jej realizacji. W związku
z tym, że zależy nam na regularnym przekazywaniu ważnych informacji szerokiemu gronu odbiorców, zaplanowaliśmy cykl artykułów oraz
reportaży, które ukazywać się będą regularnie w polskich mediach, opowiadając krok po kroku o ważnych elementach Nautilusa.
Wiele informacji związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym, zaplanowanymi atrakcjami oraz wymiarem społecznym projektu
będziemy przekazywać we współpracy z naszymi partnerami medialnymi: Radiem Gdańsk oraz Dziennikiem Bałtyckim, z którymi mamy
przyjemność pracować nad interesującym cyklem reportaży i audycji.

Bieżące informacje będziemy przekazywać również poprzez naszą stronę internetową:
www.nautilus-gdansk.pl, www.hello-poland.pl oraz w mediach społecznościowych.
Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz cały zespół, jednak dla sprawnej komunikacji wszelkie pytania prosimy kierować
do Kamila Pakosza, którego zadaniem jest komunikacja z mediami. Kamil będzie dostępny za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem:
kamil.pakosz@hello-poland.com.pl oraz telefonu +48 530 940 935.

w partnerstwie z:

