Unity Lines
program för grupper

Unity Line Ltd. Filial Sverige
Bornholmgs. 8 C, 271 39 Ystad
www.unityline.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
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

Information och bokningar
 0411-55 69 78
groups@unityline.se


Unity Lines
program för grupper
-

Unity Line Ltd. Filial Sverige
Bornholmgs. 8 C, 271 39 Ystad
www.unityline.se

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 ombord.
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 hoppas att få hälsa er välkomna ombord snart!

Information och bokningar
 0411-55 69 78
groups@unityline.se


