22/10/2019

Unity Line Ltd. Filial Sverige

Unity Lines offert

Bornholmsg. 8 C, 271 39 Ystad
www.unityline.se

Konferens i Szczecin

Konferens på Radisson BLU Hotel i Szczecin
Datum:

2019

Antal personer:

Min. 25

Program:
Dag 1:



21.00 samling vid färjeterminalen i Ystad
21.30 incheckning och ombordstigning på m/s Polonia

välkomstdrink och middag i Royal Restaurant
 22.30 avgång mot Świnoujście
Egen tid - butiker, casino och barer är öppna

Dag 2:









06.00 frukost i Royal Restaurant
06.45 ankomst till Świnoujście
Busstransport till Szczecin
Konferens på Hotel Radisson BLU med morgonkaffe
Lunch i hotellets restaurang
15.00 Incheckning
Konferens på hotellet med kaffepaus
Middag i hotellets restaurang eller på Wyszak Restaurant
i källaren av det medeltida rådhuset där 1570 slöts
freden mellan Danmark och Sverige

Dag 3









Frukost på hotellet, utcheckning
Avresa till Świnoujście.
12.00 Incheckning på färjeterminalen i Świnoujście och
ombordstigning på m/s Polonia
13.00 Avgång
Lunch i Royal restaurangen
Konferens på färjan med kaffepaus och snacks
Egen tid - butiker, casino och barer är öppna
20.15 Ankomst till Ystad

Pris från:
3 300 :- /p i dubbelhytt/rum + 50:- bränsle- och miljötillägg*
3 800 :-/p i enkelhytt/rum + 50:- bränsle- och miljötillägg*
* bränsle- och miljötillägget kan förändras

Information och bokningar




0411-55 69 78
groups@unityline.se

Upptäck Polen! Se de bästa tipsen på
http://www.unityline.se/erbjudande/gruppresor
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I priset ingår:










Färjeöverfart och hyttplats Ystad – Świnoujście - Ystad
Välkomstdrink på sträckan Ystad-Świnoujście
3-rätters middag med vatten, kaffe/te i Royal Restaurant på sträckan Ystad-Świnoujście
Frukost i Royal Restaurant på sträckan Ystad – Świnoujście
3-rätters lunch, businessmeny med vatten, kaffe/te i Royal Restaurant, Świnoujście – Ystad
En övernattning med lunch och frukost på Radisson Blu Hotel i Szczecin
Konferenslokal med fika enl program
Middag dag 2 på hotellet eller Wyszak restaurang och bryggeri 1 x 3-rätters inkl vatten,
kaffe el te*
Olycksfallsförsäkring

*Ölprovning på Wyszak restaurang och bryggeri mot tillägg.
För drycker ombord finns möjlighet att köpa till drinkkuponger. Programmet gäller för sällskap om min
25 personer och kan ändras på kundens begäran.
Utöver våra färdiga program skräddarsyr vi gärna förslag enl önskemål. Vi hjälper gärna till med
busstransport till Szczecin. Grupprabatter på behandlingar på Baltica Wellness & Spa. Sightseeing
med besök på de pommerska hertigarnas palats, en tripp ner i Szczecins underjord – den fem
våningar djupa bunkern, stadstur med en gammal spårvagn, besök på Starka vodkafabrik med
provsmakning eller varför inte anordna en gokart-tävling och mycket mer...
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. Unity Line Limited kommer att ansvara fullt ut för att
paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Unity Line Limited 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

Vi ses i Szczecin snart!

Information och bokningar




0411-55 69 78
groups@unityline.se

Upptäck Polen! Se de bästa tipsen på
http://www.unityline.se/erbjudande/gruppresor

