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Konferenspaket
Hotel Hampton by Hilton i Świnoujście
Bo och konferera i Świnoujście med Östersjöns vackraste sandstränder och det första Hampton by Hiltonhotellet i Polen. Ett modern och bekvämt hotell en knapp kilometer från stranden. Luftkonditionerade rum,
gym och moderna konferensrum gör det idealiskt för både turister som affärsgäster.

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
Konferens på hotellet med morgonkaffe
Lunch i hotellets restaurang
15.00 Incheckning
Konferens på hotellet med kaffepaus
Middag i hotellets restaurang eller på någon
Świnoujścies trevliga restauranger

av

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
13.15 Lunch i Royal restaurangen
Konferens ombord med kaffepaus och snacks
Egen tid - butiker, casino och barer är öppna
20.15 Ankomst till Ystad

För drycker ombord finns möjlighet att köpa till drinkkuponger.
Programmet gäller för sällskap om min 10 personer och kan
ändras på kundens begäran. Utöver våra färdiga paket skräddarsyr
vi gärna program enl önskemål.
I våra SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR hittar du bl.a.
betalnings- och avbeställningsvillkor, krav på id-handlingar och
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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 rörelseoch funktionshindrade personer
Vi ses i Świnoujście!
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