
SPORT ���� BIZNES ���� NATURA 



Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt przedstawić Państwu jedyny tego typu obiekt w Polsce, jakim jest HIPODROM

SOPOT. Usytuowany na pow. ponad 38 ha, blisko morza, ale także doskonale skomunikowany,

stanowi oazę zieleni w centrum miasta.

Rozległy, zielony teren, korzystna infrastruktura teletechniczna, zaplecze gastronomiczne,

nowoczesne zabudowania, w tym Hala, która może pomieścić do 2,5 tys. osób - sprawiają, że

Hipodrom może być miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń:

• konferencji,

• targów,

• koncertów,

• pikników,

• wystaw plenerowych,

• imprez integracyjnych,

• Imprez sportowych,

• oraz wielu, wielu innych.



Niezwykle atrakcyjna jest lokalizacja Hipodromu – w samym sercu

Trójmiasta, w Sopocie uznawanym za letnią stolicę Polski.

Łatwy dojazd gwarantowany jest przez położenie Hipodromu blisko

głównej arterii drogowej Trójmiasta. Ponadto bardzo blisko znajduje

się przystanek kolei miejskiej: Sopot Wyścigi (ok. 3 min od Hipodromu).

W pobliżu zlokalizowane są też przystanki kilku linii autobusowych oraz

tramwajowych.

Na terenie Hipodromu dostępny jest parking na ok. 200 samochodów

oraz hotel z 24 miejscami noclegowymi. Działają też restauracja i firma

cateringowa. Posiadamy także niezbędne zaplecze dla gastronomii

z zewnątrz.







Kompleks toru wyścigowego

Najstarszą część obiektu stanowi kompleks toru 

wyścigowego. 

Został on zaprojektowany i wybudowany z przeznaczeniem                

do rozgrywania wyścigów konnych z udziałem publiczności 

i prowadzeniem zakładów totalizatora. Od końca XIX wieku 

odbywały się tu regularne gonitwy konne, przyczyniając się             

do budowania legendy letniej stolicy Polski, jaką stał się 

Sopot. 

Obecnie Hipodrom żyje przez cały rok, odbywają się tutaj 

gonitwy i zawody jeździeckie, w tym najbardziej prestiżowe, 

CSIO w randzie 5 gwiazdek. 

Teren toru doskonale nadaje się do organizacji pikników                

i eventów firmowych, koncertów (nawet na 500 tys. osób), 

różnego typu imprez sportowych, nie tylko jeździeckich. 





Kompleks Hali Pomarańczowej

Parter:

• pełnowymiarowa płyta konkursowa o powierzchni  3200 m2

• widownia na blisko 400 miejsc siedzących

• powierzchnie na wynajem

Piętro (Galeria):

• przestronny hol o pow. 600 m2  -z widokiem na tor wyścigowy   

z jednej  strony, a na płytę konkursową z drugiej

• restauracja z zapleczem cateringowym

Ponadto dysponujemy pokojami noclegowymi na 24 osoby.









Powierzchnia

600 m2

Ilość osób:

stoły okrągłe: do 250 osób

stoły tradycyjne:  do 300 osób

konferencja: do 600 osób 

Galeria na piętrze Hali Pomarańczowej

restauracja







Cennik 

Wynajem terenu toru wyścigowego 

do 500 osób 8 000,00 zł 

do 1000 osób 12 000,00 zł 

do 5000 osób 24 000,00 zł 

powyżej 5000 osób cena do indywidualnego ustalenia. 

Hala Pomarańczowa 

wynajem antresoli (galerii)  5 000,00 zł 

wynajem  całej hali  (wraz z płytą konkursową)  15 000,00 zł 

Opłata zryczałtowana za korzystanie z mediów: 1 000,00 zł 

Ceny obejmują jedną dobę. W przypadku prac przygotowawczych oraz demontażu 

ewentualnych instalacji po wynajmie należy doliczyć kolejne doby. 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 



Hipodrom Sopot sp. z o.o.

ul. Polna 1 

81-745 Sopot 

marketing@hipodrom.sopot.pl

(58) 551 78 96


