
Dag 1 
 � 12.00 Check in och embarkering på m/s Skania
 � 13.30 Avgång till Świnoujście
 � 13.30 Välkomstdrink och lunch (3-rätters, kaffe/te och mineralvatten)
 � Tid till eget förfogande, passa på och shoppa, besök vårt casino eller ta 
en god drink i baren

 � 18.30 Middag (3-rätters, kaffe/te och mineralvatten)
 � 20.00 Ankomst till Świnoujście, busstransport till Szczecin (ca 100 km)
 � Övernattning på Radisson Blu Hotel

Dag 2 
 � Frukost på hotellet
 � Behandlingar på Baltica SPA & Wellness efter en fastställd tidsplan:

- Terapeutisk delkroppsmassage (ca 25 min)
- Air jet bad (med vattenmassage)
- Två timmar i Wellness avdelningen med jacuzzi, flera olika typer av bastu: ång-, 

osmansk-, aroma- och finsk samt snögrotta och upplevelseduschar
- Fika på Baltica Café (kaffe eller te, en smörgås)

Passa även på att besöka hotellets Fitness World med pool, 
bastu och gym

 � 17.00 Middag på hotellet (3 rätters exkl dryck)

Dag 3  
 � 08.00 Frukost på hotellet 
 � 10.00 Busstransport till Świnoujście
 � 12.00 Check in och embarkering på m/s Polonia
 � 13.00 Avgång till Ystad
 � Lunch i Royal Restaurant (3-rätters med kaffe/te och mineralvatten)
 � Tid till eget förfogande, passa på och shoppa, besök vårt casino eller ta 
en god drink i baren

 � 18.00 Kvällsmåltid i Royal Restaurant (soppa eller sallad, bröd, 
smör och vatten)

 � 20.15 Ankomst till Ystad

Nu är det dags att göra allvar av alla planer. Skäm bort dig själv med en underbar spa-resa med Unity Line till Szczecin. 
Njut av den bekväma överfarten och toppa allt med underbart lyxiga behandlingar på Baltica Spa & Wellness. Frukost, 
middagar, övernattning på bekvämt hotell – allt till ett suveränt paketpris. Vad väntar du på? 

Relax & Hälsa i Szczecin

För drycker ombord finns möjlighet att köpa till drinkkuponger eller fri bar. Programmet gäller för 
sällskap om minimum 10 personer och kan ändras på kundens begäran. Utöver våra färdiga paket 
kan vi också skräddarsy förslag enl önskemål. 

Radisson BLU Hotel**** i Szczecin (Polenresors-klassificiering)..

För pris och bokningar kontakta Polenresor. 
Tel 040 131340 E-mail info@polenresa.se

Grupperbjudande
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