Salsakryssning - missa inte vårens hetaste salsafest!
Den 27 april kommer den tropiska värmen till m/s Polonia. Då förvandlas nämligen färjan till en tropisk
paradisö, full med medryckande salsatoner som signalerar att partyt kan börja.
Kom med på dansgolvet och låt dig dras med i den pulserande festkänslan.
Ta en paus i baren – det finns säkert något exotiskt att svalka sig med.

Program
Dag 1
19:30 busstransport från Quality Hotel Konserthuset i Malmö till Ystad
21:00 incheckning på terminalen i Ystad
Embarkering ombord på M/S Polonia
22:00 – 00:15 kvällsbuffé i Royal Restaurant
22:30 avgång till Świnoujście
Tid för party!

Dag 2
05:30-09:00 frukostbuffé i Royal Restaurant (mot tillägg)
06:45 ankomst till Świnoujście
Möjlighet till kort besök i Świnoujście
12:00 check in för dem som har varit i Świnoujście
13:00 avgång
12:00-16:00 lunch i Royal Restaurant
15:00 – 19:00 tid för workshop och socialdans
20:15 ankomst till Ystad
20:15 busstransport från Ystad till Quality Hotel Konserthuset i Malmö

Resedatum: 27/4 2018 - Färja: m/s Polonia

Pris 650 kr/person i 2 alt. 4-bäddskytt
Tillägg: 90:- enkelhytt
80:- frukostbuffé 1/103

I priset ingår:
Färjeöverfart med hyttplats T/R
Middag och lunch
Underhållning & workshop
Busstransport från och till Malmö
Bränsletillägg
OBS! Pass eller nationellt ID-kort är obligatorisk!
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Praktisk info för den som vill gå iland i
Swinoujscie
Den som vill gå iland i Swinoujscie kan göra det fram till kl. 09:00 - ta med pass eller nationellt ID-kort.
Det går givetvis bra att stanna kvar ombord. Embarkering sker 11:45 - 12:45. På Unity Lines kontor på
terminalen i Swinoujscie får du boarding card för hemresan.
Du behåller samma hytt och hytt nyckel under hela resan.
För att komma till centrum i Swinoujscie utan bil tar du en lokalfärja över till andra sidan floden
(ca 500 m från terminalen) det kostar ingenting och överfarten tar ca 10 min.
Lokalfärjan beräknas avgå var 20:e minut dagtid. Taxi finns vid anläggningsplatser.
Affärerna håller vanligtvis öppet på lördagar 10 - 13. Den omtalande gränsmarknaden vid tyska
gränsen ligger på en halv timmes gångavstånd. Där kan du köpa ”allt”, taxi kostar ca 15-20 zloty för
enkel resa.
Alla priser på marknaden är i

Om Swinoujscie
Świnoujście har Polens bredaste badstrand, 5 km lång och upp till
120 meter bred.
En strandpromenad och sanddyner separerar badstranden från
staden. På promenaden och i närheten finns det dussintals caféer,
barer, restauranger, ölpubar, stekhus och rökerier som är öppna
dygnet runt.
Omgivet av 44 öar och med ett betagande naturskönt läge har
Świnoujście på senare blivit en av Polens största turistattraktioner.
Hit reser årligen 600 000 gäster för att njuta av den storslagna
naturmiljön, de bärnstensrika sandstränderna, mysiga
restaurangerna och en skön vistelse
Till Świnoujście anordnas sparesor.
Många turister besöker även kurorten för behandling mot dålig
blodcirkulation, luftvägssjukdomar, endokrinologiska, hjärt- och
kärlsjukdomar, hudsjukdomar samt reumatiska sjukdomar. Kurorten
ägnar sig även åt fetmabehandling. Det finns sjukgymnaster och
kinesitterapeutiska behandlingar, salta bad, gyttjebad, kryoterapi
(kylbehandling) samt kosmetiska behandlingar.
Det milda havsklimatet, skogarna och parken bidrar till
turistnäringen.
Längs gränsen till Tyskland finns en populär marknad. På den
tyska sidan finns en begravningsplats med minnesmärke över de
cirka 20 000 tyska flyktingar och marinsoldater som omkom i
dåvarande Swinemünde under ett amerikanskt bombangrepp i
mars 1945.
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