Vårens Spa-resa
9/4 - 17/6 2018

VÅRENS SPA-RESA TILL SZCZECIN!
Välkommen till Baltica Wellness & Spa i Szczecin som har laddat upp med härliga behandlingar,
underbara upplevelser och avkoppling i wellnessavdelningen där du kan njuta av olika bastu, jacuzzi,
snögrottan och upplevelseduschar. Missa inte den prisvärda shoppingen på Szczecins modernaste
köpcentrum Galaxy eller Kaskada. Unna dig ett våravbrott med guldkant på spa i Polen!
Utresa: Skania 13.30 eller Polonia 22.30 (sista avresedag: 15/6)
Hemresa: Polonia 13.00 eller Skania 23.00

Pris per person: 2 350:- i dubbelrum och 3 220:- 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 (chefs menu) vid dagöverfart
 Två övernattningar med frukost på Radisson BLU i Szczecin
 Vårenspaket på Baltica Wellness & SPA (3 tim och 20 min):
- 2-timmars relax i Wellnessavdelningen (120 min)
- Kroppspeeling med acaibär kokosskal, lämplig för alla
hudtyper och är intensivt fuktgivande (30 min)
- aromaterapi helkroppsmassage med eteriska oljor, en
avkopplande och avslappnande massage som lindrar stress
och är effektiv mot spänningar i kroppen (50 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 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
(körkort gäller ej). Gäller endast individuella resenärer. Vi hänvisar till
särskilda
resevillkor
för
hotellpaket
samt
rederiets
transportbestämmelser som finns tillgängliga på hemsidan:
unityline.se.
För
paketresor
i
övrigt
tillämpas
gällande
överenskommelse, som träffas mellan Konsumentverket och Svenska
Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. Avbeställningsregler
tillämpas.

Vi ses i Szczecin!

Information och bokning




Tel 040 131340
info@polenresa.se

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

