FIRST CLASS SPA i Szczecin
2/1 – 31/1 2019
Välkommen ombord på färjan som tar dig över Östersjön till en underbar spa-upplevelse på Baltica Wellness &
Spa. Efter en avkopplande båtresa checkar du in på bekväma Radisson Blu i Szczecin. First Class Spa-paket på
Baltica Wellness & Spa har allt du behöver för en total avkoppling. Rymliga och trivsamma behandlingsrum, ett
relaxområde med olika sorters bastubad, en snögrotta, vattenjetstrålar och jacuzzi. Kom hem laddad med
positiv energi! Boka din Spa-resa redan idag!
Utresa: med Skania 13.30 eller Polonia 22.30 (sista avresedag: 29/1)
Hemresa: med Polonia 13.00 eller Skania 23.00
Inga behandlingar ges den 6 januari 2019.
Pris per person: 1 950:- i dubbelrum och 2 670:- i enkelrum
I priset ingår:
 Överfart med hyttplats T/R på Polonia eller Skania
 Måltider ombord: frukostbuffé vid nattöverfart och dagens lunch vid
dagöverfart
 Två övernattningar med frukost på Radisson BLU i Szczecin
 FIRST CLASS SPA-paket på Baltica Wellness & SPA (2h 50min):
2-timmars relax i Wellnessavdelningen 1x 120 min
Klassisk helkroppsmassage (1 x 50 min)
Tillägg: Specialpris för personbil (2,4x6m) – 200:- T/R
Behandlingarna görs på Baltica Wellness & Spa (samma byggnad som
hotell) där det även finns Wellnessavdelningen. Vid bokning uppge om
ni önskar twin eller dubbelsäng. Det pågår renovering av hotellets
andra våning som kan upplevas störande, vissa faciliteter kan vara
otillgängliga, vilket hotellet ber om ursäkt för.
Hotel Radisson BLU ligger mitt i Szczecin, i närheten av Chrobryvallen
och de pommerska hertigarnas slott. I samma byggnad finns Café 22
med sin panoramavy över staden. Butiksgallerior Galaxy och Kaskada
ligger precis intill. Här finns även restaurang, bar, fitnessavdelning med
pool och sauna. Incheckning på hotellet 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!
INFO OCH BOKNING:

( 040 131340
 info@polenresa.se

