1/2 2016
31/1 2017

YSTAD

TIDTABELL OCH PRISLISTA – 2016
ŚWINOUJŚCIE

PRISER OCH RABATTER
HYTTER
10-RESORSBILJETTER
GRUPPBILJETTER

Polonia

Polonia erbjuder en bekväm överfart mellan Sverige och Polen. Här finns gott om plats för upp till 1 000
passagerare och 150 bilar.

Tidtabell
avgång

ankomst

Ystad

Świnoujście

22.30

06.45*

Świnoujście

Ystad

13.00

20.15

dagligen

dagligen
* följande dag
Obs! Ingen trafik 24, 25, 31/12 2016.

Minibuss – anslutning till hotellen och färjan
avgång

Świnoujście
dagligen

dagligen

ankomst

Szczecin

Terminal

Hotel Radisson Blu*

07.30

09.30

Szczecin

Świnoujście

10.00

11.30

Hotel Radisson Blu*

* busshållplatsen vid infarten till hotellets parkering

Terminal

Ombord

Polonia har 140 luftkonditionerade hytter med plats för mer än 398 personer i standard- och
deluxeklass. För den som vill kunna vila en stund utan att ha egen hytt finns det bekväma fåtöljer av
flygplanstyp utan kostnad. Passagerare med barn är välkomna till det omtyckta lekrummet.

Resan går snabbt under en läcker måltid. Välkommen till snackbaren, caféet eller någon av de två
restaurangerna. Missa heller inte cocktailbaren, puben eller discot.

Färjetrippen är också ett perfekt tillfälle att fylla på förrådet av starkvaror, kosmetika eller godsaker
i den välsorterade butiken ombord. Här kostar kvalitet mindre.

Skania

Skania är en komfortabel passagerar- och godsfärja med plats för 1 000 passagerare och 260 bilar.
Den erbjuder en bekväm nattresa från Polen till Skandinavien.

Tidtabell

dagligen

avgång

ankomst

Ystad

Świnoujście

13.30

20.00

Świnoujście

Ystad

23.00

06.30*

dagligen
* följande dag
Obs! Ingen trafik 24, 25, 31/12 2016.

Minibuss – anslutning till hotellen och färjan
avgång

Świnoujście
dagligen

dagligen

ankomst

Szczecin

Terminal

Hotel Radisson Blu*

20.30

22.20

Szczecin

Świnoujście

19.45

21.35

Hotel Radisson Blu*

* busshållplatsen vid infarten till hotellets parkering

Terminal

Ombord

Här finns 129 luftkonditionerade hytter, samtliga med wc och dusch. Koppla av i de bekväma
vilfåtöljerna och låt barnen stoja runt i lekrummet.

Här kan du också välja mellan ett café, två snackbarer och restaurang Bon Appétit. Cocktailbaren och
discot väntar på den som är nöjeslysten.

Glöm inte heller att göra lite prisvärd shopping. I butiken finns konfektyr, läsk, alkohol och kosmetika
till fyndpriser.

Biljetter

Priser för resor med Polonia
eller Skania

Priset inkluderar inte bränsletillägg, miljötillägg, avgift för hyttplats eller
andra tjänster och varor ombord på färjan.

Personbiljetter
1/2 2016 – 31/1 2017

vuxen

enkel resa

tur och retur-resa

425 kr

750 kr

fritt

fritt

325 kr

600 kr

barn upp till 7 år*
skolbarn (8-16 år)
studerande (8-26 år)**
pensionärer**
innehavare av interrail-kort
* baseras på födelseår
** baseras på legitimation

Fordonsbiljetter
1/2 2016 – 31/1 2017

+
personbil + förare

enkel resa

tur och retur-resa

900 kr

1 600 kr

1 100 kr

2 000 kr

575 kr

1 050 kr

215 kr
fritt

375 kr
fritt

(höjd max 2,4 m, längd max 6 m)

+
personbil/minibuss + förare
(höjd 2,4-3,6 m, längd 6-10 m)

+
motorcykel + förare
medresenär i fordon* (max 9)
barn upp till 7 år i fordon**

* maximalt antal medresenärer i fordon: personbil - 9; motorcykel - 1
** baseras på födelseår
Namnen på samtliga passagerare som reser med fordonsbiljetter måste uppges senast 24 timmar (mån-fre
8-18, lör 9-14) före planerad avgång.		
Bilars storlek definieras i Rederiets Transportbestämmelser av Unity Line Limited, som finns att läsa på unityline.se
Priser för biltransport avser endast fordon på max 3,5 ton totalt och med en längd på max 10 meter (fordon med
släp, personbil och husvagn – längd på max 12 meter).

Övriga

1/2 2016 – 31/1 2017

släp / husvagn

enkel resa

tur och retur-resa

550 kr

1 000 kr

fritt

fritt

200 kr

350 kr

cykel
hund/katt*

*S
 ärskild hytt måste köpas enl hyttprislista; om inte ledig hytt finns kan inte hund eller katt medtas.
Samtliga villkor för transport av djur definieras i Rederiets Transportbestämmelser av Unity Line Limited,
som finns att läsa på unityline.se

Rabatter

5 % – för onlinebokningar på unityline.se
10 % – på överfart, ej hytt med följande kort (kan ej kombineras med andra erbjudanden) Euro <26, ISIC, ITIC, Motormännens Riksförbund, Caravan Club (S),
SMC och GITc
Rabatter på biljetter enligt ordinarie prislista kan inte kombineras med andra kampanjer och erbjudanden. Rabatter
från olika kortinnehav kan inte kombineras.
Rabatter gäller inte för 10-resorsbiljett och gruppbiljetter.
Obs! För bokning under perioderna 17-31/3 2016, 15-30/12 2016 och 1-8/1 2017 måste betalning ske senast
sju dagar efter bokning. Om betalning inte görs inom denna tid kommer bokningen att automatiskt annulleras i vårt
system. Läs mer under ”Viktig information”, punkt 1.

10-resorsbiljett
1/2 2016 – 31/1 2017

Rabatthäftet gäller 12 månader från första resan och kan användas ombord på Polonia
och Skania. Biljetten kan inte återlösas eller förnyas. Skadade eller förlorade biljetter ersätts inte.
Begränsat antal platser.

+
personbil + förare

+

+

personbil + 2 personer
+ gratis 2-bäddshytt*

+

+

personbil + 4 personer
+ gratis 4-bäddshytt*

höjd max 2,4 m,
längd max 6 m

höjd 2,4–3,6 m,
längd 6–10 m

5 400 kr

6 600 kr

8 350 kr

9 550 kr

10 750 kr

11 950 kr

* Endast om lediga hytter finns tillgängliga vid boknigstillfället.
För att 10-resorsbiljett ska gälla måste varje resa bokas med rätt antal passagerare senast 24 arbetstimmar före
beräknad avgång (mån-fre 8-18 och lör 9-14).
Obs! 10-resorsbiljetten gäller endast om resan har bokats senast 24 arbetstimmar före beräknad avgång. Vid
utebliven bokning inom angiven tid kommer passageraren inte att kunna använda sig av kupongerna utan tariffieras
enl ordinarie prislista.
Detaljerade villkor för 10-resorsbiljetten finns på unityline.se. Passagerare som köper 10-resorsbiljett
bekräftar därmed att man känner till villkoren för dessa resor.

Gruppbiljetter
Grupper

1/2 2016 – 31/1 2017

1/2 2016 – 31/1 2017

250 kr

350 kr

Priser per person, enkel resa
med Polonia och Skania

minst 10 betalande personer

Priset inkluderar inte bränsletillägg, miljötillägg, avgift för hyttplats eller för andra tjänster eller
varor ombord på färjan.
Var 11:e gruppdeltagare erhåller fri färdbiljett samt hyttplats i den hyttkategori, som de flesta deltagare har bokat.
En biljett utställs på det totala deltagarantalet, inklusive reseledare. För att erbjudandet ska gälla måste
biljetten köpas senast 72 arbetstimmar före beräknad avgång (öppettider mån-fre 8-17). Villkor, priser samt uppgifter om
hyttplatser för gruppresor finns pa unityline.se
Samtliga personuppgifter om passagerare i grupperbjudandet måste lämnas senast 48 arbetstimmar före
beräknad avgång (öppettider mån-fre 8-17).
Antalet grupper är begränsat.

Fordon
turistbuss/minibuss

1/2 2016 – 31/1 2017

1/2 2016 – 31/1 2017

1 100 kr

1 100 kr

fritt

fritt

fraktpris

fraktpris

10-24 betalande passagerare*

turistbuss

minst 25 betalande passagerare*

tom buss + förare
* enligt prislista för gruppresor

En bussförare erhåller fri resa, hyttplats och måltider i chaufförsavdelningen.

andrechaufför

(resa, hyttplats och måltider)

1/2 2016 – 31/1 2017

1/2 2016 – 31/1 2017

500 kr

500 kr

Hytter

Hytter på Polonia och Skania
Pris per bädd

1/2 2016 – 31/1 2017

1/2 2016 – 31/1 2017

1 050 kr

1 050 kr

2-bädds**

200 kr

400 kr

4-bädds

110 kr

220 kr

90 kr

180 kr

350 kr

700 kr

fritt

fritt

de luxe* (max 2 pers)

4-bädds utan wc
(endast på Polonia)
hytter
för rörelsehindrade***
vilfåtölj

* pris för hela hytten, enkel- eller dubbelsängar – hytt för max två personer,
** våningssäng på Skania och två nedre bäddar på Polonia, *** pris för hela hytten
Passagerare som reser med barn under 13 år måste köpa en hel hytt för eget bruk.
Enstaka hyttplatser tilldelas efter kön.
I ordinarie priset för de luxe-hytt ingår en måltid ombord för max 2 personer (nattöverfart – frukostbuffé,
dagöverfar – lunch i restaurangen från menyn: Köksmästaren rekommenderar).

Bokning
040 131340

måndag-fredag: 9-18
lördag: 9–13

info@polenresa.se

måndag-fredag: 9-18
lördag: 9-13

Unity Lines Limited terminaler i Ystad och Świnoujście
Färjeterminalen i Ystad, 271 39 Ystad
Färjeterminalen i Świnoujście, ul. Dworcowa 1, 72-602 Świnoujście

