
Polenresors
program för grupper

Vi hoppas att få hälsa er välkomna ombord snart! 

För information och bokning:
tel   040 131340  
e-post:  info@polenresa.se

Lär dig mer om det förflutna!  Szczecin-Berlin-Sachsenhausen Följ

med på en resa genom Europas blodisande nutidshistoria. Koncentrationslägret Sachsenhausen ligger 30 

kilometer från Berlin och är idag ett välbevarat museum över en tid av ofattbara övergrepp på människor. 

Ett besök i Berlin med dess viktigaste landmärken som Berlinmuren, Brandenburger Tor, Berlin-katedralen 

ingår. I Szczecins skyddsrum tecknas livet under bombrädernas tid. 

Program: 

Dag 1: 

 21.00 Samling vid färjeterminalen i Ystad

 21.30 Incheckning och ombordstigning på m/s Polonia

 Middag i Royal Restaurant

 22.30 Avgång mot Świnoujście

Dag 2: 

 06.00 Frukost i Royal Restaurant

 06.45 Ankomst till Świnoujście

 Busstransport till Sachsenhausen, nazisternas

koncentrationsläger i Oranienburg norr om Berlin, som

främst användes för politiska fångar från 1936 till slutet av

Tredje rikets maj 1945, (engelsktalande guide)

 Möte med lokalguide i Berlin och sightseeing:

Alexanderplatz, Berlinmuren, Brandenburger Tor, Berlin-

katedralen, Tyska historiska museet.

 Busstransport till Szczecin, incheckning och middag

Dag 3: 

 Frukost på hotellet

 Tidigt besök i skyddsrummen (LSR - Luftschutz Räume)

med rekonstruktion av livet under andra världskrigets

bombräder. Transport till Świnoujście.

 12.00 Incheckning på terminalen i Świnoujście, embarkering

på Polonia

 13.00 Avgång till Ystad

Lunch i Royal Restaurant 

 20.15 Ankomst till Ystad

Programmet gäller för sällskap om min 10 personer och kan ändras på 
kundens begäran. Utöver våra färdiga program kan vi skräddarsy förslag 
enl dina önskemål. I våra SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR hittar du bl.a. betalnings- 
och avbeställningsvillkor, krav på id-handlingar och annan viktig information för din resa. De kombinerade 
resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas 
du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Polenresor & Suntravel HB kommer att ansvara fullt ut för att 
paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Polenresor & Suntravel HB enligt lag, ett skydd för att 
återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de 
hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 Ta även del av vår 
Integritetspolicy och info för rörelse-och funktionshindrade personer 

http://www.unityline.se/sida/information-till-passagerare/villkor-och-regler
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.326.01.0001.01.SWE
http://www.unityline.se/sida/om-unity-line/integritetspolicy
http://www.unityline.se/sida/information-till-passagerare/villkor-och-regler
http://www.unityline.se/sida/information-till-passagerare/villkor-och-regler



