HÖSTENS SPA-RESA
1/9 – 9/12 2018

HÖSTENS SPA-RESA TILL SZCZECIN!
Lycklig i Szczecin? Du vet att choklad triggar lyckohormonet och vid rätta vindar är det högst sannolikt
att du kommer att känna den härliga chokladdoften från chokladfabriken Gryf. I en av de gamla
stadsportarna (Royal Gate) finns chocolateria Wedel där du kan avnjuta choklad i alla former och i
höstens Spa-paket ingår choklad ritual på Baltica Wellness & Spa – så bli lycklig i Szczecin!
Utresa: Skania 13.30 eller Polonia 22.30
Hemresa: Polonia 13.00 eller Skania 23.00
Sista avresedag från Ystad: 7/12 2018

Pris per person: 2 290:- i dubbelrum och 3 160:- i enkelrum
Bränsle- och miljötillägg tillkommer
I priset ingår:
 Överfart med hyttplats T/R på Polonia eller Skania
 Måltider ombord: frukostbuffé vid nattöverfart och dagens
lunch vid dagöverfart
 Två övernattningar i nyrenoverade standard rum med
frukost på Radisson BLU i Szczecin
 Höstens paket på Baltica Wellness & SPA (3h 45 min):
- 2-timmars relax i Wellnessavdelningen (120 min)
- Chokladritual, en fantastisk upplevelse både för kroppen
som sinnen. Massagen med äkta kakaosmör gör dig på
gott humör eftersom choklad stimulerar produktionen av
endorfiner - glädjehormonerna. Den är avkopplande, ger
näring och gör din hud slät och smidig, den fördröjer
åldrandet och motverkar bildning av celluliter (105 min)
Tillägg: Specialpris för personbil (2,4x6m) – 200:- T/R
Hotel Radisson BLU ligger mitt i Szczecin, i närheten av
Chrobryvallen och de pommerska hertigarnas slott.
Butiksgallerior Galaxy och Kaskada ligger precis intill. På hotellet
finns även restaurang, bar, fitnessavdelning med pool och sauna.
Incheckning sker från kl 15.00 ankomstdagen, i mån av plats
erbjuder hotellet tillgång till rummen tidigare, utcheckning
senast 12.00.
Resan måste bokas och betalas i förskott. Rätt till ändringar i tidtabell, program och pris förbehålles. Medtag
pass eller nationellt ID-kort. Gäller endast individuella resenärer. I övrigt hänvisas till Paketreselagen (SFS
2018:1217) samt rederiets särskilda resevillkor för paketresor och transportbestämmelser som finns tillgängliga
på www.unityline.se. Unity Line Ltd Filial Sverige har ställt resegarantier till Kammarkollegiet enligt
resegarantilagen. Den som enbart köper en reguljär biljett är inte skyddad av resegarantin. Läs mer på
Kammarkollegiet eller ring 08-700 08 00.

Vi ses i Szczecin!
Information och bokning
 040 131340
info@polenresa.se


