
Polenresors 
grupperbjudande

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

TRÄDGÅRDSRESA till KOŁOBRZEG 
Kołobrzeg liknar ingen annan kurort i Polen. Utöver sina berömda salta hälsobad erbjuder denna kuststad 

välbefinnande på flera plan: spännande historiska minnesmärken, Polens längsta strandpromenad, många 

parker och förstås – de vidsträckta sandstränderna gör området så attraktivt. Kołobrzegs vackra omgivningar är 

också värda att utforskas. Gå vilse i Hortulus-trädgårdarnas växtlabyrinter i Dobrzyca och beundra dess 

tematrädgårdar som bjuder på en unik upplevelse! Men innan dess hinner vi med ett besök i Miedzyzdroje 

denna pärla vid Östersjön.

Program: 

Dag 1: 

 21:00 samling på terminalen i Ystad

 21:30 incheckning och ombordstigning på m/s Polonia

 middag i Royal Restaurant

 22:30 avgång

 egen tid – butiker, casino och barer är öppna

Dag 2: 

 06:30 frukostbuffé ombord

 06:45 ankomst till Świnoujście

 07:30 möte med lokalguiden och busschauffören

 transfer till Międzyzdroje (ca 15 km) med sightseeing

och tid till eget förfogande

 10:00 fika i Międzyzdroje

 10:45 transfer till Kołobrzeg (ca 95 km)

 12:30 lunch på Grillhouse Wichłacz Restaurant

 13:30 sightseeing i Kołobrzeg

 ca 16:00 incheckning på New Skanpol Hotel

Dag 3: 

 frukost på hotellet

 09:30 transfer till Hortulus Garden i Dobrzyca (ca 25 km)

 10:30 – 14:30 besök på Hortulus Garden med fika

 15:00 transport till Koszalin

 lunch med ölprovning på det lokala mikrobryggeriet Kowal

 tid för shopping i Koszalin

 transfer till hotellet i Kołobrzeg

Dag 4: 

 frukost på hotellet, utcheckning

 09.30 busstransport till Świnoujście

 12.00 incheckning på terminalen i Świnoujście och

ombordstigning på m/s Polonia

 13.00  avgång till Ystad

lunch i Royal Restaurant

 egen tid - butiker, casino och barer är öppna

 20.15 ankomst till Ystad

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