
Dag 1
 � 21.00 Samling vid färjeterminalen i Ystad
 � 21.30 Incheckning och ombordstigning på m/s Polonia 
 � 22.30 Avgång
 � 22.45 Middag på Royal Restaurant, 2-rätters business meny inkl 
mineralvatten, kaffe eller te 

 � Egen tid, butiker, casino och barer är öppna

Dag 2
 � 06.00 Frukost i Royal Restaurant
 � 06.45 Ankomst till Świnoujście
 � Transfer till Kołobrzeg
 � Möte med guiden och sightseeing, del 1. gamla stan, rådhuset, 
katedralen

 � Kaffepaus på restaurangen Domek Kata belägen i den storslagna 
byggnaden från 1600-talet

 � Sightseeing, del 2. kurortområde, mineralvattenkällan och fyren
 � Lunch med lokala rätter och ölprovning på mikrobryggeriet Kowal 
i Koszalin

 � Besök på ex-sovjetiska militära flygplatsen Bagicz eller på Hortulus 
Gardens i Dobrzyca (valfritt)

 � Åktur med stridsvagn eller amfibiebandvagn i Koszalins Militär Center (tillval)
 � Busstransport och övernattning på Hotel Leda Spa i Kołobrzeg och 
incheckning. Hotellet ligger bara 200 m från den underbara stranden 
och erbjuder utsökta rätter i restaurang La Maison och professionellt 
Wellness och Spa-center

Dag 3
 � Frukost på hotellet, utcheckning
 � Transport till Świnoujście
 � 12.00 Incheckning på färjeterminalen i Świnoujście och ombordstigning 
på m/s Polonia

 � 13.00 Avgång 
 � 13.15 Lunch på Royal Restaurant, 3-rätters business meny 
inkl mineralvatten, kaffe eller te

 � Egen tid – butiker, casino och barer är öppna 
 � 20.15 Ankomst till Ystad

Lär känna Kołobrzeg en populär kur- och semesterort. Staden, som för 70 år sedan hade praktiskt 
taget upphört att existera men numera kallas för Spa- huvudstaden i Polen.

Kołobrzeg i skarpt läge 

Grupperbjudande

Polenresor & Suntravel HB      -        Kaptensgatan 14       -     211 51 Malmö www.polenresa.se

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

Leda SPA���� (Polenresors-klassificiering).

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

Upptäck Polen! Se de bästa tipsen på 
http://polenresa.se/Gruppresor.html
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