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Europaresan börjar bäst med en tripp över Östersjön till vårt södra grannland Polen. Inte nog med att den
västpommerska kusten är full av charmiga kuststäder, sevärdheter och shoppingmöjligheter. Härifrån tar man sig
dessutom lätt vidare till Europas övriga metropoler – förbindelserna med Berlin är till exempel utmärkta. Och det
är så nära och enkelt att resa hit. Våra moderna färjor har bekväma hytter, restauranger, pubar och nattklubb.
Västpommern, som breder ut sig längs kusten kring den pulserande och gröna staden Szczecin, väntar på att
upptäckas. Häng med, så börjar vi resan här.
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Szczecin
De pommerska hertigarnas palats, den 119 meter höga
katedralen och det arkitektoniskt nytänkande Konserthuset är bara några inslag i den stadsbild som gör ett besök
i Szczecin till en unik upplevelse. Stadsbilden är livlig, vacker och inbjudande. Det nybyggda konserthuset vann under
2014 en prestigefull arkitekturtävling för sin kristalliknande
utformning. Kom hit och upplev en gammaleuropeisk stad
i nya spännande kläder.

Berlin
Berlin har länge ansetts vara Europas mest spännande huvudstad – med all rätt. De klassiska sevärdheterna som Berlinmuren, Brandenburger Tor och allt annat räcker till otaliga
besök. Och så har vi allt det som händer just nu: restaurangerna, shoppingen, nattlivet, mötesplatserna, musiken och
energin. Kom och ta för dig.

Poznań
En vacker stad vid floden Warta, som varje år lockar tusentals turister och studenter tack vare sin mix av historia och
modern utveckling. Bland alla sevärdheter, missa framförallt inte domkyrkoön Ostrów Tumski eller Gamla stan med
sitt renässansrådhus. Sport- och fritidsanläggningen Malta
sjön med samma namn är också ett måste, liksom ett besök i den stora stadsparken Cytadela dit stadens cyklister
gärna beger sig.
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Det här måste du se!
Västpommern börjar bli ett allt hetare resmål. Inte så konstigt. Utbudet av konserter, festivaler, sportevenemang,
gourmetmat, golf och spabehandlingar är rikt. Med boende i städerna eller någon av de charmiga kustbyarna med
alla sina naturliga förutsättningar för en aktiv semester, är det svårt att tänka sig ett bättre val på så nära håll.
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Świnoujście
De 44 öarnas stad hälsar dig välkommen. Hit kommer över
600 000 turister för att njuta av den sandsträckta kusten
varje år. Med sina upp till 100 meter breda sandstränder
är Świnoujście i en klass för sig själv. Den charmerande
strandpromenaden kantad av sina majestätiska villor är ett
måste. Liksom det preussiska Gerhardfortet, den underjordiska staden på ön Wolin och shoppingen med märkesvaror till låga priser.

Międzyzdroje
På sommaren är detta den oomtvistade huvudstaden längs
den västpommerska Östersjökusten. Turister älskar Stjärnpromenaden och den 300 meter långa piren, som samtidigt
är scen för festivaler och kulturevenemang. Kołczewo med
sin mästargolfbana ligger strax intil och bara två kilometer
bort finns det berömda bisonreservatet.

Kołobrzeg
Kołobrzeg är det självklara förstavalet när det gäller polska
kuststäder. Njut av regionens läckra kök och förstklassiga
spaanläggningar. Utforska traktens spännande historia
med hemliga flygfält och militäranläggningar. Koppla av
med en öl på närmaste pub (du behöver inte gå särskilt
långt). Dessutom finns det massor av annat spännande att
se och uppleva i de natursköna omgivningarna.
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Här börjar det roliga
Unity Lines moderna färjor Polonia och Skania binder samman Sverige och den polska Östersjökusten. Det är
en perfekt start på resan, oavsett om ni är på väg mot ett spontant weekendavbrott eller en längre semester. Välj
mellan dag- eller nattavgång. Nattavgångarna lockar med underhållning och en skön nattvila i de komfortabla och
luftkonditionerade hytterna ombord. Behöver du hjälp med något är besättningen redo med vänlig och professionell
service. Och då har resan bara börjat.
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Högsta kvalitet
Vårt mål är alltid att resan ska bjuda på högsta kvalitet i alla
led. Under färjeresan över Östersjön ser våra erkänt skickliga kökschefer och kockar till att allt som hamnar på tallrikarna är av första klass. I våra kaffebarer hittar även kräsna
kaffeentusiaster sin favoritsmak. De vuxna kan koppla av
med en drink i baren, dansa i klubben eller kolla in en liveshow. Barnen har fullt upp i lekrummet med allt kul som
finns där. Sedan frestar de välsorterade butikerna med prisvärd shopping. Och vill man koppla av är det bara att dra sig
tillbaka till sin luftkonditionerade hytt med badrum. För dig
med höga krav på bekvämlighet rekommenderar vi våra De
luxe-hytter. För dig som inte behöver hytt finns det bekväma
flygstolssäten att vila i. Välkommen ombord!

Säkerhet
Kunskap i form av mer än 20 års erfarenhet plus modern
teknik gör att vi kan erbjuda högsta nivå av säkerhet. Unity
Lines alla fartyg är kvalitetscertifierade och verksamheten
bedrivs självklart enligt samtliga internationella standarder.
Hos oss är både du och lasten säker.
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Vi rekommenderar

Hela året
Konsertprogrammet Brilliante med Szczecins filharmoniker är det mest ambitiösa som hittills har presenterats
i Szczecins filharmonikers nya konserthus. Virtuoserna
som framträder här tillhör gräddan i det klassiska polska
musiklivet.
>> filharmonia.szczecin.pl

© Bartek Barczyk

1 mars–31 juli

Szczecins Musikfestival
Under ett flertal intressanta konserter tas pulsen på aktuella trender inom världsmusik och jazz. Artister från hela
världen besöker under festivalperioden Szczecin för att
tänja på musikaliska gränser och ge besökarna oförglömliga musikupplevelser. Tidigare år har staden haft besök
av världsnamn som Herbie Hancock, Selah Sue, Yasmin
Levy, Kurt Elling och Pat Metheny.
>> szczecinmusicfest.pl
13–16 maj

Carnival of Cultures 2016 i Berlin
Under denna mångfasetterade kulturkarneval är kvarteren
kring Blücherplatz ovanligt färgstarka och fyllda av kultur
och gastronomiska läckerheter från hela världen. Mer än
400 marknadsstånd, massor av musikframträdanden och
över 4 700 medverkande från 80 länder garanterar en häftig upplevelse.

© D. Incoronato

14–15 maj

Europas museinatt i Västpommern
Ett perfekt tillfälle för dig som samlar på ovanliga upplevelser.
Den här natten ringlar köerna till regionens museer – allt för
att se specialarrangemang som konserter, multimediaprogram och unika liveframträdanden i Szczecin och Kołobrzeg.
10–12 juni

Sail Szczecin 2016
Sail Szczecin har blivit en återkommande och mycket uppskattad händelse i Szczecins kalender över kulturevenemang. Vid Chrobryterrasserna kan man njuta av segelfartyg
från hela världen och evenemanget förgylls ytterligare av
artistuppträdanden med stjärnor från Polen och övriga värl-

© A. Magdziarz

den. Sail Szczecin har också utvecklats till en matfestival
med möjlighet att prova lokala specialiteter och roa sig med
andra spännande nöjesattraktioner.
5–7 augusti

22:a Vikingafestivalen i Wolin
Med ca 2 000 deltagare från 26 länder är vikingafestivalen
i Wolin ett unikt tillfälle att lära känna Östersjökulturen under vikingatiden. Hantverk, framträdanden med musik och
dans, segling och återskapande av stora slag är bara några
av kryddorna.
12–13 augusti

Pyromagisk show i Szczecin
Under andra veckan i augusti varje år lyser hela natthimlen
ovanför Szczecin upp av mäktiga fyrverkerier. I två dagar
tävlar flera pyrotekniska företag med varandra om vilka som
har kommit upp med de häftigaste fyrverkeriupplevelserna,
allt i takt till levande musik. Missa inte!
>> pyromagic.pl
1–30 september

Pekao Szczecin Open
En tennisturnering som ingår i ATP-touren och är en av de
största tennishändelserna som arrangeras i Polen. Förutom
tennis på internationell toppnivå finns det också möjlighet
att njuta av konserter och andra intressanta sidoaktiviteter
som arrangeras i samband med turneringen.
>> pekaoszczecinopen.pl
November–december

Julmarknad i Berlin
Med ett hundratal julmarknader är det svårt att hitta en
stad med mer julkänsla än Berlin. Doften av glögg, rostade
mandlar, frukt, choklad och grillad korv är förförisk, inte
minst på den kanske mest populära – Gendarmenmarkt.
Här tävlar dansgrupper, körsångare, jonglörer och en och
annan tomtefar själv om uppmärksamheten. Willkommen!
December–januari

Vinter-rea!
Man behöver inte vara shopaholic för att uppskatta ett
besök i Västpommern under december och januari. Bara
i Szczecin finns fyra stora shoppingcenter med 340 butiker
för märkesvaror och under deras vinterreor sjunker de redan låga priserna ytterligare.



Hotellpaket

Bekvämt och prisvärt!
Unity Lines hotellpaket erbjuder prisvärda erbjudanden
på hotell och färjeresa. Välj mellan hotellen i de mysiga
kuststäderna längs Östersjökusten. Eller vill du hellre
utforska stadsliv med shopping och nöjen? I så fall
rekommenderar vi Szczecin med fyrstjärniga Radisson Blu
Hotel och Novotel.

I paketen ingår:
 överfart t/r med Polonia eller Skania
 hyttplats t/r ombord
 måltider ombord: lunch från menyn kökschefen rekommenderar på dagresor, frukostbuffé på nattresor
 en övernattning och frukost på hotellet

Priset inkluderar inte bränsletillägg och miljötillägg.
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Vi rekommenderar

Radisson Blu i Szczecin

Golden Tulip i Międzyzdroje

fr 1380:-/p

fr 1250:-/p

Novotel i Szczecin

Trzy Wyspy i Świnoujście

fr 1280:-/p

Nyhet

Dana i Szczecin

fr 1240:-/p

Hampton by Hilton i Świnoujście

fr 1290:-/p

Nyhet

fr 1340:-/p

Aurora i Międzyzdroje

New Skanpol i Kołobrzeg

fr 1320:-/p

fr 1250:-/p

Vårt fullständiga sortiment av spapaket och specialerbjudanden hittar du på >> polenresa.se
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Spapaket

Maximal njutning!
Kom till Polen och hitta ditt rätta jag igen. Våra spapaket
hjälper dig att ladda om batterierna. Med välutrustade
spaanläggningar och exklusiva behandlingar med olika
sorters bad, inpackningar, massage, bastubad och
en blandning av exotiska och traditionella metoder blir
besöket en enda lång njutning. Lägg till ett bekvämt
hotell, total avsaknad av stress och din sparesa blir ett
välbehövligt avbrott där tempot sjunker ner till sin rätta
och mest avslappnade nivå. Välj mellan paketresor på tvåfyra dagar i ett av våra tolv hotell i Szczecin, Świnoujście,
Międzyzdroje, Wisełka, Trzęsacz och Kołobrzeg.

I paketen ingår:
 överfart med hyttplats t/r med Polonia
 måltider ombord: lunch från menyn kökschefen rekommenderar på dagresor, frukostbuffé på nattresor
 två övernattningar med frukost på hotellet
 behandlingar enl valt program

Priset inkluderar inte bränsletillägg och miljötillägg.
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Vi rekommenderar

Nyhet

Spa Radisson Blu+Baltica Wellnes i Szczecin

Aurora Spa i Międzyzdroje

fr 2470:-/p

fr 2340:-/p

Atol Spa i Świnoujście

Leda Spa i Kołobrzeg

fr 2710:-/p

Nyhet

fr 2010:-/p

Polaris i Świnoujście

Villa Hoff Spa i Trzęsacz

fr 2400:-/p

2600:-/p

Villa Martini Spa i Międzyzdroje

Villa Park Spa i Wisełka

fr 3880:-/två

fr 3020:-/p

Nyhet

Vårt fullständiga sortiment av spapaket och specialerbjudanden hittar du på >> polenresa.se
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Golfpaket

Pigg på att pegga upp?
Vill du kombinera en avkopplande resa med nya intryck
och härliga friluftsaktiviteter? Våra golfresor tar dig till den
polska Östersjökustens mest prestigefyllda banor: Amber
Baltic Golf Club i Kołczewo och Kamień Country Club nära
den berömda badorten Międzyzdroje eller Binowo Park
Golf Club strax utanför Szczecin. I paketen ingår färjeresa
tur och retur, övernattning i bekvämt hotell samt greenfee.
Vill du komplettera golfspelet med tips på andra aktiviteter
som t ex vattensport eller kombinera med konferensarbete,
så är det bara att säga till. Vi hjälper er att skräddarsy ett
perfekt arrangemang.

I paketen ingår:
 överfart t/r med Polonia eller Skania
 hyttplats t/r ombord
 måltider ombord: lunch från menyn kökschefen rekommenderar på dagresor, frukostbuffé på nattresor
 en övernattning och frukost på hotellet
 en greenfee

Priset inkluderar inte bränsletillägg och miljötillägg.
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Vi rekommenderar

Radisson Blu i Szczecin+Binowo Park Golf Club

Silver Hotel+Binowo Park Golf Club

fr 1700:-/p

fr 1760:-/p

Amber Baltic Hotel+Amber Baltic Golf Club

Amber Baltic Golf Club+Marina Hotel

fr 1580:-/p

Nyhet

fr 1630:-/p

Kamień Country Golf Club+Villa Hoff

Kamień Country Golf Club+Marina Hotel

fr 2590:-/p*

fr 1530:-/p

*Villa Hoff med Kamień Country Club – erbjudandet inkluderar två
övernattningar och två greenfees.

Vårt fullständiga sortiment av golfpaket och specialerbjudanden hittar du på >> polenresa.se

15



Specialkryss

Högtryck på Östersjön!
Strunta i målet – ibland är det bara resan som betyder något. Det är i alla fall mottot för Unity Lines temakryss som
utöver läckra måltider erbjuder ett attraktivt underhållningsprogram som dansshower, tävlingar, bartendershow och
discotryck på dansgolvet. Samla ihop kompisgänget och
kasta loss. Helgen blir roligare ombord!

fr 825 :/p
I erbjudanden ingår:
 överfart t/r med hyttplats
 välkomstdrink
 måltider ombord: middag, frukost, lunch och fika
 bränsletillägg och miljötillägg
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Vi rekommenderar

Salsakryss – 27/5; 30/9 2016, m/s Polonia

Disco Polonia – 28/10 2016, m/s Polonia

Hela färjan gungar till salsamusik. Het latinoatmosfär, underbart medryckande musik och en tropiskt färgstark bar
höjer trycket på dansgolvet. Boka din Salsakryss hos Polenresor på 040-13 13 40

Häng med på höstens mest spännande resa. Vi fyller dansgolvet och på scenen är det fullt tryck från ett liveband - alltmedan månen lyser över havet. Färgglada drinkar, läcker buffé, taxfreeshopping och party till gryningen. Vad väntar du på?

Julkryss – 2/12 2016, m/s Polonia
Nu fyller vi hela Östersjön med julstämning. Svensk-polsk
julbuffé, liveframträdanden och julshopping i samma härliga
paket.

Program kan förändras.

Vårt fullständiga sortiment av specialkryss hittar du på >> polenresa.se

17



Gruppresor

Ju fler, desto roligare!
Visste du att Unity Lines gruppresor består av mer än
färjeresor? Vi har stor erfarenhet av att arrangera alla sorters lyckade event med resa och arrangemang såväl ombord som iland. Det kan handla om affärsresor, kickoffer,
konferenser och utbildningar där sightseeing, spabesök
eller andra aktiviteter ingår. Prata med oss om vad du behöver, så hjälper vi till att förverkliga alla ambitioner.
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Vi rekommenderar

Ju fler, desto roligare i Szczecin

Ju fler, desto roligare vid Östersjökusten

Massor av roliga aktiviteter väntar på dig i Szczecin. Välj
mellan avkopplande och välgörande spabesök, sightseeing i staden, golf på någon av de fina banorna i närheten,
gokart-tävling, shopping – eller varför inte bara koppla av
och njuta av specialiteterna på något av stadens berömda
ölbryggerier. Eller varför inte välja lite av varje? Vi hjälper
gärna till att sy ihop ett omväxlande och intressant program.

Den polska Östersjökusten lockar med massor av utflyktstips och sevärdheter.
Strandpromenaden i Międzyzdroje är ett måste. Och
varför inte titta in i vaxmuseet efter det? I nationalparken
Wolin kan man beskåda sällsynt europeisk bison. Och
i Kołczewo finns en av Polens ledande golfbana.
De preussiska befästningsanläggningarna i Świnoujście
är fortfarande imponerande landmärken. Och när du ändå
är där, så är Polens högsta fyr och den bredaste sandstranden i Västpommern andra utflyktsmål att bocka av på
att göra-listan.
Kołobrzeg är förutom sin vackra natur känt för alla sina
hälsocenter, samt Ecoparken och Hortolus med sina anslående tematrädgårdar.
Kort sagt, ett besök vid den polska Östersjökusten bjuder
på oanade möjligheter till aktiviteter, utflykter och avkoppling. Vi hjälper gärna till med att hyra cyklar och tipsa om
fina cykel- eller vandringsleder.

Konferens ombord/Kick off till sjöss
När det gäller konferenser har Unity Line lång erfarenhet av
arrangemang för alla typer av företag och organisationer.
Kom till oss med era idéer och önskemål så föreslår vi ett
genomtänkt arrangemang som förenar nytta med rätt nivå
av nöje. Välkommen till den andra sidan av den fina Östersjökusten!
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