
Polenresors erbjudande
för grupper om 10 personer 

För pris och bokningar kontakta Polenresor.
Tel 040 131340 E-mail info@polenresa.se

SPA, LYX OCH FLÄRD I SZCZECIN 
Samla kompisgänget och upplev Szczecin i de luxe format!  Perfekt om ni har någon eller 

något att fira, vill ha en annorlunda möhippa eller bara må bra med dina vänner? Vi har 

programmet som gör resan till ett oförglömligt minne. 

Program: 

Dag 1: 

 21.00 samling vid färjeterminalen i Ystad

 21.30 incheckning och ombordstigning på m/s Polonia

 välkomstdrink

 middag i Royal Restaurant

 22.30 avgång mot Świnoujście

egen tid - butiker, casino och barer är öppna

Dag 2: 

 05.30 frukost i Royal Restaurant

 06.45 ankomst till Świnoujście

 transport till Szczecin och Hotel Radisson BLU ●●●●

 incheckning på Hotel Radisson BLU ●●●●

 tid för shopping*

 tillgång till hotellets pool, jacuzzi sauna och gym

 2 timmars spa-party i hotellets svit:

- massage: huvud- och nacke eller handmassage

- kosmetisk ansiktsmask till samtliga

- lättare buffé inkl mousserande vin

 middag på hotellet eller Restaurang & Wine bar Clou eller

Niebo Restaurant

 möjlighet att boka bord på Grey Night Club

 övernattning

Dag 3: 

 frukost på hotellet, utcheckning

 transport till terminalen i Świnoujście

 12.00 incheckning och ombordstigning på m/s Polonia

 13.00 avgång till Ystad

 lunch i Royal Restaurant

 egen tid - butiker, casino och barer är öppna

 middag i Royal Restaurant

 20.15 Ankomst till Ystad
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Pris: 

Begär offert 

I paketet ingår: 

 Färjeöverfart och hyttplats Ystad – Świnoujście - Ystad

 Välkomstdrink på utresan

 3-rätters middag, businessmeny med vatten, kaffe/te i Royal Restaurant, Ystad-Świnoujście

 Frukost i Royal Restaurant på sträckan Ystad – Świnoujście

 2-rätters lunch, businessmeny med vatten, kaffe/te i Royal Restaurant, Świnoujście – Ystad

 2-rätters middag, businessmeny med vatten, kaffe/te i Royal Restaurant, Świnoujście – Ystad

 En övernattning med frukost på Hotel Radisson BLU●●●●

 2-timmars hyra av hotellets svit och massör- och kosmetologservice inkl ansiktsmask

 Brain Food buffé i sviten (3 sorters smörgåsar, färska grönsaker, 2 olika sallader, soppa,

bakverk), kaffe, te, vatten, 3 flaskor mousserande vin Rigol Cava Brut)

 Middag på hotellet eller restaurang Clou eller Niebo

 Transport i Świnoujście på sträckan: Świnoujście – Szczecin - Świnoujście

 Olycksfallsförsäkring

OBS! Möjlighet att förlänga vistelsen med extra natt och utflykter mot tillägg. 

*Mot tillägg ordnar vi:

- Exklusiv shopping? Det fixar vi – framkörning med limo från hotellet till den kända polska

designer Sylwia Majdans butik http://www.sylwiamajdan.com/ för shopping.

- Fyller någon år? Vi ordnar födelsedagstårta

- Vill ni bevara stunden? Säg till om fotosession

- Mera relax? Vi erbjuder specialpriser på SPA-behandlingar på Baltica Wellness & Spa

Önskar ni mötesplats så har vi välutrustade konferensrum och för drycker ombord finns möjlighet 

att köpa till drinkkuponger. 

. 

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