Nyhed
weelness i kolobrzeg – Polen 4 dage
Oplev wellness i Kolobrzeg i Polen. Kolobrzeg har vundet anerkendelse som en af de bedste og
største kurbyer. Kyststrækningen betegnes som rivieraen i Polen. Om aftenen og mellem
behandlinger er det rig lejlighed til at opleve Kolobrzeg, som er en hyggelig by med masser af
muligheder. Byen er fyldt med restauranter, caféer, barer og natklubber, samt har byen alt fra
markeder til moderne shoppingcenter.

Afrejse d. 12.10. Kl. 08.00

Hjemkomst d. 15.10. kl. 15.15

Pris pr. gæst i dobb.vær. Kr. 2.449.00

Tillæg ene.vær

Kr. 350.00

1. dag. : Efter opsamling på Bornholm sejler vi fra Rønne til Sassnitz. Morgenmad ombord.(Frokost
i Samtens inkl.) Vi ankommer først på aften til vort Hotel New Skanpol. Her skal vi bo de næste 3
nætter. Hotellet har restaurant, bar.
2. og 3. dag: 2 dejlige dage, med total forkælelse og skønne behandlinger.
Eksempelvis: Helkrops massage, HOT STONE massage, manicure, pedicure og skønne ansigts
behandlinger.
Eller tiden kan fordrives i hotellets nye
swimmingpool, med spabad, tyrkisk
bad/dampbad & sauna, så husk endelig
badetøjet. Der er gode shopping muligheder i
byen, bl.a. sko, tasker, tøj, smykker eller et
besøg hos frisøren? Når sulten melder sig, er
her et stort udvalg af forskellige restauranter
med fantastisk mad til fornuftige priser.

4. dag.: Der er tidligt afrejse om morgenen p.g.a vi skal med færgen fra Sassnitz kl. 11,50.
Frokost om bord.
Lidt om hotellet:
Hotel New Skanpol har altid været forbundet med Skandinavien. For 19 år siden blev hotellet
overtaget af danske investorer, hvilket styrkede de skandinaviske bånd endnu mere. Den moderne
indretning af hotellet er designet af en berømt dansk interiør designer Bo Bonfils. Hotellets dygtige og
professionelle personale står klar til at byde Jer velkommen med skønne wellness behandlinger mm.
Mange gæster kommer igen og igen på dette dejlige hotel. I 2015 fik hotellet også en swimmingpool.
Hotellet ligger lige ved byparken med få minutternes gang til centrum, og den charmerende gågade
med mange butikker og restauranter og caféer.
Hotel New Skanpol har noget skandinavisk over sig, i Restaurant Skandinavia i stueetagen serveres morgen- og
aftenbuffet samt mad fra et a la carte kort. Og på Café Jensen, der har fået sit navn efter hotellets danske ejer,
serveres drinks og kaffe.

Bemærk på denne rejse er der tilkøb på:

3 x Aftensmad Kr: 295,-

Behandlingspakke: Kr: 175,3 behandlinger: fodmassage, ansigtsmassage og rygmassage,
alle med en varighed af ca. 20 – 30 min
Bemærk venligst at det også er muligt at bestille individuelle behandlinger.
Kur- og wellnesspakker bestilles ved tilmelding.
Inkl. i prisen: Færgen T/R, 4 x morgenmad, 2 x frokost, 3 x overnatninger, bus i 4 dage, Dansk-Tysk- &
Polsk moms, vejskat, Rejsegarantifonden, m.m.

OBS
Hotellets pool område har fri adgang hele dagen og har både jacuzzi,
dampbad og sauna.
Her vil man opleve at den foretrukne påklædning mellem pool,
wellness afdeling og værelserne er morgenkåbe og badesandaler.

