2021

Upptäck
Polen!

Trelleborg Ystad

Świnoujście

HOTELL-, GOLF OCH SPA-PAKET
NÖJESKRYSSNINGAR
GRUPPRESOR OCH KONFERENSER
TIDTABELL OCH PRISLISTA

unityline.se

Resa med
havsutsikt
Att resa med Unity Line är inte bara att förﬂytta sig från en plats till en
annan. En resa med oss är framför allt sättet som resan äger rum på.
Ombord på Polonia och Skania kan du äta gott, shoppa, dansa eller
pröva lyckan på kasinot. Och om alltför många upplevelser gör att du
behöver vila så är det inget problem. Färjorna har många mysiga hytter
både i standard- och den rymliga lyx-versionen. Varje hytt är utrustad
med badrum och luftkonditionering.

Tidtabell

m/s Skania

m/s
22.30

06.45*

13.30

20.00

13.00

20.15

23.00

06.30*

* följande dag

* följande dag

Obs! Ingen traﬁk 24, 25/12 och 31/12 2021
Rederiet förbehåller sig rätten att ändra turlistan för avgångarna.

Obs! Ingen traﬁk 24, 25/12 och 31/12 2021
Rederiet förbehåller sig rätten att ändra turlistan för avgångarna.

Fler erbjudanden hittar du på unityline.se | Information och bokning 0411-55 69 00 | booking@unityline.se

Överfart

Bilijett for barnfamiljer
Ta med familjen på en oförglömlig resa! Packa bilen
och ta en tripp över Östersjön, upptäck allt kul ni kan
göra tillsammans. Vi bjuder på en 4-bäddshytt!
Biljetten för barnfamiljer gäller för 3 – 4 personer varav
minimum ett barn under 18 år.

Gående (utan bil)

fr 2030 :-

3-4 personer

Priset avser tur och returresa för 3 - 4 personer.

Med personbil

fr 2930 :-

3-4 personer
+ bil

Priset avser tur och returresa för 3 - 4 personer och personbil
(längd max 6 m).

I priset ingår:
• enkel resa för 3-4 p (min 1 barn under 18 år)
• GRATIS 4-bäddshytt
• personbil

GATIS 4-bäddshytt t/r!
Erbjudandet gäller: 1/2 2021-31/1 2022
med undantag för: 25/3-11/4, 25/6-29/8 2021, 15/12
2021-9/1 2022

Hemresa: dagligen – inom 3 månader från utresedatum
(dock senast 31 januari 2022)
Erbjudandet måste förbokas och datum för ev
hemresa måste speciﬁceras vid bokningstillfället
*bokning av enkel resa kan endast göras per telefon,
kan inte väljas online
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Hotellpaket

Res billigt
och bekvämt!
Polen är känt för sin gästfrihet. Vi erbjuder en
mycket bekväm och enkel lösning för alla som
vill uppleva den. Kombinera en bekväm färjeresa
med en vistelse på valt hotell. På så sätt slipper
du ta hand om resan eller leta efter boende i ett
främmande land. Vi gör det åt dig!
Hur tar man sig bekvämast till andra sidan av
Östersjön? Naturligtvis med Unity Line. Våra färjor
går i skytteltraﬁk mellan Ystad och Świnoujście
och du kan ta med din bil, motorcykel eller cykel
ombord. Du får en bekväm hytt där du kan
fräscha upp dig eller vila. Butikssortimentet,
utbudet av restauranger och pubar ombord på
våra färjor är också mycket lockande.
Vill du se Östersjön från grannlandet ? Stanna på
ett av de högklassiga hotell som ligger längs den
polska kusten. Föredrar du storstad? Vi kan
erbjuda dig bekväma rum i hjärtat av Szczecin.
Är du orolig för boendestandarden? Lita på oss.
Vi presenterar bara omsorgsfullt utvalda hotell
som vi själva har testat noga för dig. Ytterligare
en fördel? Läcker frukost som ingår i övernattningspriset!
Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss.
Vi hjälper dig gärna.
I priset ingår:
▪ Resa med Polonia eller Skania t/r
▪ Hyttplats t/r
▪ Måltider på färjan: frukostbuﬀé (nattresa)
eller dagenslunch (dagresa)
▪ Hotellövernattning med frukost
Priset inkluderar inte bränsle- och miljötillägg.
Personbil t/r - 400:Motorcykel t/r - 300:På vissa hotell utgår en lokalskatt som betalas
på plats.
Vid bokning av hotellpaket i Kołobrzeg åker bilen
gratis ombord!
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Vi rekommenderar

fr

1305 :-/p

1220 :-/p

fr

1260 :-/p

fr

1280 :-/p

fr

1560 :-/p

Hotel Novotel i Szczecin

Hotel Radisson Blu i Szczecin

fr

1255 :-/p

Hotel Hampton by Hilton i Świnoujście

fr

Hotel Ottaviano i Świnoujście

1190 :-/p
Hotel Leda i Kołobrzeg

Hotel New Skanpol i Kołobrzeg

fr
Hotel Amber Baltic i Międzyzdroje

fr

1150

:-/p
Hotel Aurora i Międzyzdroje
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Spapaket

Garanterad avkoppling!
Underskatta inte vikten av återhämtning och vila.
Fördelaktiga eﬀekter av massage, bad och bastu
på vår kropp var redan kända i forna tider. I den
moderna världen glömmer vi dock ofta de enklaste nöjena: värme, tystnad, masserande beröring
eller kontakt med vatten. Res med oss till Polen
för att återupptäcka den glädje som de kan ge.
Vi erbjuder vistelser som är välgörande för kropp,
själ och skönhet på välkända spaanläggningar
i vackra kurorter vid Östersjön, som Kołobrzeg,
Międzyzdroje eller Świnoujście. Mellan avkopplande behandlingar utförda av professionell personal
kan du promenera längs de breda sandstränderna eller lyssna på skogens ljud. Om du vill
kombinera din vistelse på en välutrustad spaanläggning och upptäcka storstadens charm föreslår
vi att du unnar dig behandlingar som erbjuds på
den moderna anläggningen Baltica Wellness
& Spa som ligger i hjärtat av Szczecin.
Eftersom du ska koppla av under resan är det
vi som tar hand om planeringen. Vi tar även hand
om att du reser bekvämt med färjan till andra
sidan av Östersjön. Välj bara ett passande datum
(kanske också: sällskap) och dra nytta av det
erbjudande som är bäst anpassat efter dina
behov.
I priset ingår:
▪ Resa med Polonia eller Skania t/r
▪ Hyttplats t/r
▪ Måltider på färjan: frukostbuﬀé (nattresa)
eller dagens lunch (dagresa)
▪ En till två hotellnätter (måltider speciﬁceras
på unityline.se)
▪ Spabehandlingar enligt speciﬁkation
på unityline.se
Priset inkluderar inte bränsle- och miljötillägg.
Personbil t/r - 400:Motorcykel t/r - 300:Spabehandlingar är inställda på söndagar och
nationella helgdagar.
På vissa hotell utgår en lokalskatt som betalas
på plats.
Vid bokning av spapaket i Międzyzdroje eller
Kołobrzeg åker bilen gratis ombord!
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Vi rekommenderar
Summer Time

Almond Spa

fr

1760 :-/p

En övernattning på Hotel Radisson BLU
+ Baltica Wellness & Spa i Szczecin

fr

3345 :-/p

Två övernattningar på Herkules i Świnoujście

fr

2265 :-/p

Två övernattningar på Hotel Aurora i Międzyzdroje

fr

1950 :-/p

En övernattning på Hotel Radisson BLU
+ Baltica Wellness & Spa i Szczecin

fr

1730 :-/p

En övernattning på Hotel Atol Spa i Świnoujście

fr

2810 :-/p

Två övernattningar med halvpansion på Hotel
Leda Spa i Kołobrzeg
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Golfpaket

Spela golf i Polen!
Nästan alla kan spela golf. Oavsett ålder, hälsa
och kunskap. Vi erbjuder dig packeterade
golfresor där vi tar hand om varje detalj. Från
hytten på färjan och övernattningarna på hotellet
till green fee. Vi har även ett specialerbjudade för
seniorer!
Besök den pittoreska golfanläggningen Amber
Baltic. Anläggningen som ligger på ön Wolin är
66 hektar vacker och intressant skiftande terräng. Det är en dröm som går i uppfyllelse hos
varje golfspelare! Letar du efter något större?
Vi rekommenderar Binowo Park Golf Club som
ligger nära Szczecin. Självaste prinsessan Birgitta
var en av hedersgästerna när klubben invigdes
2000.Eller vill du spela på en golfbana som
designades av en golﬂegend? Gary Player gjorde
det så skickligt att Modry Las Golf Club - efter
bara 3 månader efter invigningen - blev upptagen
på listan över Europas 100 bästa golfbanor enligt
den brittiska tidningen: Golf World Magazine.
Du kan välja bland de erbjudanden som vi förberett för dig. Om du dock föredrar något som är
anpassat efter dina speciﬁka behov, är vi öppna
för samarbete. Varmt välkommen!
I priset ingår:
▪ Resa med Polonia eller Skania t/r
▪ Hyttplats t/r
▪ Måltider på färjan: frukostbuﬀé (nattresa)
eller dagens lunch (dagresa)
▪ En hotellövernattning med frukost
▪ En greenfee
Priset inkluderar inte bränsle- och miljötillägg.
Personbil t/r - 400:Motorcykel t/r - 300:På vissa hotell utgår en lokalskatt som betalas
på plats.
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Vi rekommenderar

fr

1790 :-/p

fr

1890 :-/p

fr

1700 :-/p

Modry Las Golf Club

Hotel Radisson Blu i Szczecin
+ Binowo Park Golf Club

fr

1720 :-/p

Hotel Marina + Amber Golf Club

Hotel Marina + Kamień Country Golf Club

60+

fr
Amber Baltic Hotel + Amber Golf Club

1660 :-/p

fr

1545 :-/p

Amber Baltic Hotel + Amber Golf Club
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Kryssning

Świnoujście kryss
Bästa sättet att övervinna vardagsrutiner? Genom
att resa så klart! Därför bjuder vi in dig till en
härlig kryssning på Östersjön. Mål? Vackra
Świnoujście, känd som staden med 44 öar.
Du kommer inte att bli uttråkad ombord på våra
färjor. Ät och drick gott i våra restauranger och
barer. Varför inte prova lyckan i kasinot eller
passa på att shoppa i våra butiker. Och allt detta
till strikta hälso- och säkerhetsrutiner relaterade
till COVID-19. Vill du vara i Świnoujście på kvällen? Välj färjan Skania. Föredrar du att besöka
staden under dagen? Då är du välkommen på
Polonia!

fr

620 :-/p

I erbjudandet ingar:
▪ överfart t/r med hyttplats
▪ välkomstdrink
▪ måltider ombord: middag och frukost
▪ bränsle- och miljötillägg
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Vi rekommenderar

fr

670 :-/p

fr 600 :-/p

30-TIMMARSBILJETT

JULKRYSS

Du har två nätter ombord så passa på att ladda upp
resebatterierna med en god bit mat ombord sen har du
en hel dag att spendera i Polen. Świnoujście lockar med
ett lugnare tempo, småbutiker och det lagom stora shoppingcentret Corso. Varför inte ta med bilen och köra till
regionens största stad Szczecin (110 km) ett paradis för
alla som älska shopping. På köpcentra som Galaxy,
Kaskada, Turzyn och Outlet Park väntar mer än 300 000
kvadratmeter med fynd. Första köpet blir kanske en
resväska?

Kan man känna julstämning mitt på havet? Självklart!
Med oss är allt möjligt! Välkommen ombord på julkryssning med Unity Line. Kom ombord och njut av den
speciella stämning som vi skapar just för detta tillfälle.
Under resan kommer du att få smaka både på polskaoch svenska julläckerheter som kryddas med en härlig
underhållning av live artister. Kryssningen kommer att
vara ett perfekt tillfälle att köpa unika julklappar. Våra
butiker kommer att överraska dig inte bara med sina låga
priser utan även med sitt stora utbud av godis, kosmetika, parfymer och alkoholhaltiga drycker. God Jul!

fr

600 :-/p

Nöjeskryss för 60+
Livet börjar efter... 60! Vi tycker att erfarenhet bara hjälper
att uppskatta en bra resa och alla variationer i vardagen.
Därför har vi ett specialerbjudande för dig. Kom till andra
sidan av Östersjön med Unity Line till ett mycket attraktivt
pris! Ombord kan du njuta av god mat, hänga i baren
med goda vänner och testa färgglada drinkar eller pröva
lyckan på kasinot. Ja! Här kan du även köpa din
favoritparfym.
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Överfart

10-resorsbiljett
10 enkla överfarter – specialerbjudande för
er som reser ofta till Polen!
10 enkel resor på Polonia och Skania
höjd max 2,40 m
längd max 6 m

Personbil
+ förare

höjd max 3,60 m
längd max 10 m

fr 6125

kr

fr 8500

fr 8125

kr

fr 10875

kr

Personbil
+ 2 personer
+ gratis
2-bädds hytt

fr 9600

kr

fr 12500

kr

Personbil
+ 4 personer
+ gratis
4-bädds hytt

fr 12350

fr 14950

kr

Personbil
+ 1 person
+ gratis
hyttplats

kr

(1 bädd i
4-bädds hytt)

kr

10-resorsbiljett gäller 12 månader från första resan.
Biljetten kan inte återlösas, förnyas eller ersätts. Begränsat
antal platser. Bokning och betalning av biljetten ska göras
minst 24 arbetstimmar före planerad avgång. Detaljerade
villkor för 10-resorsbiljetter ﬁnner på unityline.se
Personbilens storlek deﬁnieras i ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR BEFORDRAN TILL SJÖSS AV PASSAGERARE OCH
DERAS RESGODS av Unity Line Ltd, som ﬁnns att läsa på
unityline.se. Priser för biltransport avser endast fordon
med totalvikt på max 3,5 ton totalt och med längd på max
10 m, för ekipage med släp eller husvagn med totallängd
på max 12 m.

Erbjudandet gäller: 1/2 2021-31/1 2022
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Świnoujście

Kołobrzeg

En stad byggd på 44 öar förtjänar benämningen
”Polens Amsterdam”. Redan på 1800-talet var staden
en berömd kurort och den lever fortfarande upp till sitt
goda rykte. Besökare kan njuta av det välgörande
milda klimatet, den jodhaltiga luften, tallskogar och
långa sandstränder. Här ﬁnns Polens bredaste,
naturliga sandstrand, som dessutom blir bredare för
varje år (på vissa ställen är den hela 200 meter!).
Kustlinjen kantas av både eleganta patriciervillor och
moderna ﬂerfamiljshus. Świnoujście spelade en viktig
militär roll under lång tid. På båda sidor om ﬂoden
Świna ﬁnns därför ﬂera fort från 1600-talet (ruiner från
svenska, danska och tyska försvarsverk). Det går inte
att beskriva Świnoujście utan att nämna stadens
symbol – Stawa Młyny. Väderkvarnen drar blickarna till
sig så fort färjan ankommer hamnen..

Om spaexperter skulle rekommendera en enda kurort
skulle det vara Kołobrzeg. Det är Polens största
kurort, rik på salthaltigt vatten (”ﬂytande guld”) och
välgörande lera (”svart guld”). En kombination av
saltvatten och lera används i många av de hälso- och
skönhetsbehandlingar som erbjuds. Staden är också
känd för sin rena och säkra sandstrand. Att gå längs
strandpromenaden till piren och därefter vidare ut till
fyren är en verklig skönhetsupplevelse. Och vill du äta
läckra ﬁskrätter eller ta en kopp kaﬀe eller en öl har
du kommit till helt rätt ställe. Du hittar restauranger,
barer och kaféer i varje gathörn. 25 kilometer från
Kołobrzeg ligger tematrädgårdarna Hortulus. En unik
botanisk utställning som bjuder på så mycket mer än
bara exotiska växter med namnskyltar på latin.

Szczecin

Międzyzdroje

En stad med sagodjuret gripen som symbol och berömd
för läckra paszteciki och den nyuppförda Filharmonin –
stadens nya konserthus. När konserthuset öppnades år
2014 betraktades det som ett mästerverk inom europeisk arkitektur och ﬁck det prestigefyllda Miesa van der
Rohe-priset. Lika storslagna är terrasserna Wały
Chrobrego där du får en strålande utsikt över ﬂoden
Oder som breder ut sig framför dig. Ta gärna en båttur
på ﬂoden för att upptäcka strandlinjen från ett annat
perspektiv. Från båten kan du se St Jakobs katedral, de
pommerska hertigarnas slott och det gamla skeppsvarvet. Du kan också uppleva Szczecin genom att göra
ett spännande besök under jord. De tyska skyddsrummen från 1941 har restaurerats och öppnats för
turister. Skyddsrummen är byggda i fem våningar och
under de allierades bombningar kunde 5000 personer
rymmas där.

En populär semesterort vid Östersjön som även kallas
Västpommerns sommarhuvudstad. Polens ﬁlm- och
teatermänniskor älskar att koppla av här. I juli varje år,
under Europeiska stjärnfestivalen (European Festival of
Stars) får de största stjärnorna lämna sina handavtryck
på speciella gatstenar längs paradgatan. Turister
uppskattar inte bara glamouren och den bohemiska
atmosfären utan även sandstranden och den nästan
400 meter långa piren som går ut i havet. Międzyzdroje kan även tävla med London på ett område –
vaxﬁgurer! Samlingen i Międzyzdroje är kanske mindre
än den på Madame Tussauds, men mycket underhållande att se. Wolins nationalpark bjuder också på
ﬂera sevärdheter – till exempel ett bestånd av
europeiska bison och Amber Golf Club i Kołczewo, med
ﬁn utsikt över tallskogarna.

Fler
Flererbjudanden
erbjudandenhittar
hittardu
dupå
påunityline.se
unityline.se| |Information
Informationoch
ochbokning
bokning0411
0411-55
- 55 69 00 | booking@unityline.se

Gruppresor

Tillsammans
är vi starka!
Det sägs att människor lär känna varandra bäst när de reser tillsammans.
Det ﬁnns ingenting som närmar människor varandra så mycket som att
upptäcka intressanta platser, smaka nya rätter och beundra vackra vyer.
Det tycker vi med!
Tveka därför inte att ordna en gruppresa med Unity Line. Vart? Om ni inte
har någon egen idé så gör det inget! Vi har ett stort utbud av program
med olika teman och du kan välja mellan hotell i centrala Szczecin eller
vid någon av badorterna vid Östersjön.
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Vi rekommenderar
Gåtfulla
Szczecin
Spa
Konferens
till Sjöss
Kryssningar
Trädgårdsresa
till Kołobrzeg
Historiens vingslag
Golfresa
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Prislista
2021

Biljetter

Priser för resor med Polonia eller Skania

Priset inkluderar inte bränsletillägg, miljötillägg, avgift för hyttplats eller
andra tjänster och varor ombord på färjan.

5% rabatt för onlinebokningar på unityline.se

Personbiljetter

1/2–24/3; 12/4–24/6;
30/8–14/12/2021;10/1–31/1/2022
enkel resa

vuxen
barn upp till 7 år*
skolbarn (8-16 år)
studerande (till 26 år)
pensionärer**
Hund / katt***

fr 350

kr

fritt

fr 330

tur och retur-resa
fr 600

kr

fritt

kr

fritt

fr 550

25/3–11/4; 25/6–29/8;
15/12/2021–9/1/2022
enkel resa
fr 400

kr

fritt

kr

fritt

fr 350

tur och retur-resa
fr 700

kr

fritt

kr

fritt

fr 600

kr

fritt

* baseras på födelseår
** baseras på legitimation
*** särskild hytt måste köpas enl hyttprislista för husdjur
OBS! Resor under perioden 25/3-11/4, 25/6-29/8 2021 samt 15/12 2021-9/1 2022 måste betalas senast 7 dagar efter
bokningstillfället om betalning uteblir kommer bokningen att annulleras.

Fordonsbiljetter

1/2–24/3; 12/4–24/6;
30/8–14/12/2021;10/1–31/1/2022
enkel resa

personbil + förare

fr 955

kr

tur och retur-resa

25/3–11/4; 25/6–29/8;
15/12/2021–9/1/2022
enkel resa

tur och retur-resa

fr 1640

kr

fr 1040

kr

fr 1890

kr

fr 2415

kr

fr 1545

kr

fr 2795

kr

kr

fr 755

kr

fr 1365

kr

fr 255

kr

fr 430

(höjd max 2,4 m, längd max 6 m)

personbil/minibuss + förare

fr 1345

kr

(höjd max 3,6 m, längd max 10 m)

fr 655

kr

fr 1130

fr 235

kr

fr 420

motorcykel + förare

medresenär i fordon*
(max 8)

kr

kr

Personbilens storlek deﬁnieras i ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN TILL SJÖSS AV PASSAGERARE OCH DERAS
RESGODS som ﬁnns att läsa på www.unityline.se.
* max 8 medresenärer i personbil
OBS! Resor under perioden 25/3-11/4, 25/6-29/8 2021 samt 15/12 2021-9/1 2022 måste betalas senast 7 dagar efter
bokningstillfället om betalning uteblir kommer bokningen att annulleras.
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Villkor
Bokningar
Bokningar kan göras:
online 5% rabatt ges på bokningar
som görs på unityline.se

via e-post:
booking@unityline.se

via telefon +46 411 55 69 00

på resebyråer (vissa resebyråer
tar ut en bokningsavgift).

på Unity Lines Limited
bokningskontor vid färjeterminalerna
i Ystad och Świnoujście

Unity Line ansvarar inte för
bokningar som gjorts hos
icke auktoriserade resebyråer.

Betalning
Betalning kan göras:
• med kreditkort på unityline.se
• kontant eller med betalkort på Unity Line Limited i Szczecin eller på Unity Lines Limited
bokningskontor vid färjeterminalerna i Ystad och Świnoujście
• till svenskt bankgiro eller Swish:
SEK

Unity Line Limited Filial Sverige, Ystad
Bankgiro: 5048-4310 eller Swish: 123 634 7124

Uppge ditt bokningsnummer i meddelanderutan.
Vid betalning till bankgiro räknas betalningsdag som det datum betalningen registrerades på Unity Lines
Limited bankkonto.
Vissa banker kan ta ut en avgift för onlinebetalningar.
Betalningsbekräftelse för bokningar som gjorts via vår telefonbokningstjänst ska skickas via e-post till
booking@unityline.se, så går det snabbare att bekräfta din bokning.
Frågor och önskemål kring fakturor för individuella färjeresor kan ställas via e-post
till booking@unityline.se

Incheckning
Passagerare som reser utan bil bör vara på färjeterminalen senast 30 minuter före beräknad avgång.
Incheckning för passagerare utan bil slutar 15 minuter före beräknad avgång.
Fordon måste vara på plats för att köra ombord senast 120 minuter före beräknad avgång.
Fordonsincheckning stänger 30 minuter före beräknad avgång, vilket innebär att passagerare
med fordon är skyldiga att vara klara för lastning (efter incheckning) 30 min före beräknad
avgång. Bokade fordonsresenärer som inte kommer till fordonsincheckningen i tid förlorar sin
bokning utan ersättning.
Följande prislista är endast vägvisande. Priser, tidtabeller, bokningsvillkor etc kan
förändras.
Aktuell information om bland annat priser, erbjudanden och villkor ﬁnns på unityline.se och
kan även fås på telefon +46 411 55 69 00 (Sverige) eller +48 91 8802909 (Polen).

Fler erbjudanden hittar du på unityline.se | Information och bokning 0411-55 69 00 | booking@unityline.se

SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
Med paketresa avses ett arrangemang som består av färjetransport, inkvartering och/eller annan typ av turisttjänst och som varar mer än
24 timmar. Inkvartering som t ex hotellövernattning måste ske i direkt anslutning till färjeresan.
För paketresan gäller att samtliga priser är per person i SEK och exklusive bränsle- och/eller miljötillägg, vilka kan tillkomma.
I förekommande fall kan även miljöavgifter och turistskatt tillkomma (se ”I Polen” här nedan). För barn gäller särskild tariﬀ, liksom för
extrabädd, och lyxhytt. Priser lämnas på begäran. Publicerade priser på paketresor avser ankomstdagen till hotellet.
Det avtalade priset för en paketresa får höjas om prishöjningen är en följd av ändrade bränsle- och/eller miljötillägg, miljöavgifter och
lokala turistskatter (se ”I Polen” här nedan) och andra skatter eller avgifter, som påverkar paketresan samt av ändrade växelkurser.
Resenären skall ha informerats om prishöjningen senast 20 dagar före avresedagen.
Inträﬀar ändringar av sådana priser, skatter, avgifter eller växelkurser före avresedagen och som leder till minskade kostnader för Unity Line
Filial, har resenären rätt till en prissänkning.
Det avtalade priset för paketresan får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
Unity Line Ltd Filial Sverige (nedan ”Unity Line Filial” kallad) reserverar sig för tryckfel och tekniska problem som ligger utanför Unity Line
Filials kontroll.

Bokning
Bokningen är bindande så snart Unity Line Filial eller dess
återförsäljare har bekräftat muntligt eller skriftligt till resenären.
Resenären ansvarar för att förse Unity Line Filial eller återförsäljaren
med korrekta person- och nämnda kontaktuppgifter. Personer med
funktionshinder och äldre som har särskilda behov beträﬀande
transporter, resmål och inkvartering skall framföra sina önskemål till
Unity Line Filial senast 48 timmar före resan.
Bekräftelse
Bekräftelse skickas företrädesvis per e-post, vid särskilda fall per
post. Resenären har en skyldighet att kontrollera att bekräftelsen
överensstämmer med bokningen. Unity Line Filial reserverar sig för
tekniska problem och prisfel som ligger utanför Unity Line Filial
kontroll och förbehåller sig rätten att kontakta resenären med
eventuella förändringar av gjord bokning, varvid resenären skall
informeras om rätten att frånträda resan i enligheten med
Paketreselagens 3 kap, 5 §.
Betalning, hotell-, golf-, Spa- och hälsopaket, individuella
resenärer
Resan skall betalas senast 30 dagar* före avresan till bankgiro:
5048-4310 eller Swish: 123 634 7124. Uppge bokningsnummer
som referens. Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa
skall den totala summan betalas omgående. Om betalningen inte är
oss tillhanda senast på förfallodagen, betraktas bokningen som
avbokad.
*Paketresor till Hamilton i Świnoujście måste betalas senast 67
dagar före avresan. Om bokning sker senare än 67 dagar före
avresa skall den totala summan betalas omgående. Om
betalningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, betraktas
bokningen som avbokad.
Avbeställningsregler, hotell-, Spa- och må bra-paket,
individuella resenärer 1-9 personer
Hotel Amber Baltic, Aurora, Cesarskie Ogrody, Dana, Villa Herkules,
Marina, New Skanpol, Novotel, Ottaviano, Radisson Blu, Trzy
Wyspy: senast 5 dagar före avresa – ingen kostnad, senare än 4
dagar – betalar resenären 100% av totala kostnaden.
Hotel Bel Mare Resort, Hampton by Hilton, Leda: senast 16 dagar
före avresa – ingen kostnad, senare än 15 dagar – betalar
resenären 100% av totala kostnaden.
Hotel Atol, Golden Tulip, Trofana, Willa Park: senast 31 dagar före
avresa – ingen kostnad, senare än 30 dagar – betalar resenären
100% av totala kostnaden.
Hotel Hamilton: senast 67 dagar före avresa – ingen kostnad, 6630 dagar före avresa 25% av totala kostnaden, 29-14 dagar före

avresa 60% av totala kostnaden, 13-7 dagar före avresa 80% av
totala kostnaden, senare är 4 dagar – betalar resenären 100% av
totala kostnaden.
Avbeställningsregler golfpaket
Hotel Amber Baltic, Marina, Radisson Blu Szczecin: 6 - 3 dagar
före avresa – betalar resenären 50% av totala kostnaden. Mindre
än 2 dagar före avresa – betalar resenären 100% av totala
kostnaden.
Modry Las Golf Club: 14 - 8 dagar före avresa – betalar resenären
50% av totala kostnaden. Mindre än 7 dagar före avresa – betalar
resenären 100% av totala kostnaden.
Med ”totala kostnaden” avses här avbeställningskostnad.
Eventuella kostnadsbesparingar för Unity Line Filial och intäkter för
densamma från ett alternativt utnyttjande av resetjänsterna kan
komma påverka ovan nämnda avbeställningskostnader.
Resenären kan avbeställa sin resa muntligen eller skriftligen till Unity
Line Filial på tel 0411-55 69 78 eller e-post: groups@unityline.se.
Notera att avbokningen inte är giltig förrän resenären erhållit en
muntlig eller skriftlig bekräftelse från Unity Line Filial. Vid
avbeställning gäller avbeställningskostnader enligt ovan.
Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Resenären bör
undersöka om skyddet ingår i sin hemförsäkring.
Skräddarsydda paketresor för grupper, min 10 personer
Dessa gruppresor kan vara föremål för andra villkor, till exempel
beträﬀande betalning- och avbeställningsregler som skiljer sig från
dem som anges här.
Resenären kan avbeställa sin resa skriftligen till Unity Line Filial, epost: groups@unityline.se. Notera att avbokningen inte är giltig
förrän resenären erhållit en skriftlig bekräftelse från Unity Line Filial.
Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Resenären bör
undersöka om skyddet ingår i sin hemförsäkring.
Resenärens ändring av resan
Resenären har rätt att ändra avtalet om Unity Line Filial medger
detta. Ändringar kan medföra tillkommande kostnader för
resenären. Ändringar måste göras i god tid före utresa/hemresa,
dock senast två vardagar före resans genomförande.
Resenärens rätt att överlåta paketresan
Resenären får, i enlighet med paketreselagen 3 kap, 10 § överlåta
paketresan till någon som uppfyller alla villkor för att delta i resan
om överlåtaren skrif tligen meddelat Unit y Line Filial om
överlåtelsen senast två vardagar före resans påbörjande.

Fler erbjudanden hittar du på unityline.se | Information och bokning 0411-55 69 00 | booking@unityline.se

Unity Line Filial har rätt att ta ut en skälig avgift för överlåtelsen och
skall informera resenären om vad kostnaderna består i och hur de
har beräknats.
Överlåtaren och förvärvaren (den nye resenären) är solidariskt
ansvariga för betalning av överlåtelse-

All skadegörelse orsakad av resenären eller någon i dess sällskap
medför ersättningsskyldighet och ska regleras på plats.
Beträﬀande nämnda hotell, spa-anläggning eller golfbana ansvarar
Unity Line Filial inte för fel som ligger utanför Unity Line Filials
kontroll.

avgiften och det som återstår att betala för paketresan.
Spa- och hälsopaket
Meddela vid bokningstillfället (Unity Line Filial eller dess
återförsäljare) om du har någon viktig information som rör ditt
hälsotillstånd eller om du är gravid. Tidschema för behandlingar
görs vid ankomsten till hotellet med undantag för paket på Baltica
Wellness & Spa i Szczecin där tider för behandlingar bekräftas
i förväg. Föräldrar med barn kan använda faciliteterna i Wellnessavdelningen på Baltica Wellness & Spa under förutsättning att
föräldern/vårdnadshavaren undertecknar ett medgivande i receptionen före inträdet till Wellnessavdelningen och att barnet åtföljs
under hela vistelsen av föräldern/ vårdnadshavaren.
På de ﬂesta hotell ﬁnns det möjlighet att hyra badrock mot en
mindre avgift. Inga behandlingar ges på söndagar samt polska
nationaldagar.
Golfpaket
Weekendpriser tillämpas för utresa torsdag, fredag och lördag samt
dagen före polska helgdagar och på tilläggsnatt när denna infaller
på en polsk helgdag. Kontakta Unity Line Filial för information om
polska helgdagar och när golfbanorna är stängda för allmänheten
i samband med vissa tävlingar. Mer info om polska helgdagar ﬁnns
även på: http://www.unityline.se/erbjudande/golf-i-polen
Pass, visum och försäkring
Resenären måste inneha pass eller nationellt ID-kort (körkort eller
annan typ av ID-kort gäller inte). Resenärer som är utländska
medborgare eller som ursprungligen varit utländska medborgare
bör undersöka vilka bestämmelser om pass och visum som kan
gälla för dem. Resenären ansvarar själv för att iaktta de formaliteter
som krävs för resan som t.ex. reseförsäkring. Vi rekommenderar
alla att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot
oförutsedda händelser.
Färdhandlingar
Färdhandlingar avhämtas avresedagen: gående i biljettluckan på
terminalen och bilburna i check in för fordon vid infarten till färjan.
Grupper med skräddarsydda paketresor och resande med buss
hämtar sina resehandlingar på terminalen.

För resa till och från Szczecin ﬁnns anslutningsbuss, vilken dock
inte ingår i paketarrangemanget. Unity Line Filial och dess
återförsäljare kan emellertid hjälpa till med bokning av plats på
anslutningsbuss, men för resan med denna ansvarar vare sig Unity
Line Filial eller återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av anslutningsbuss skall ske samtidigt med
bokning av paketarrangemanget. Betalning för resan med
anslutningsbuss görs på plats direkt till bussens chauﬀör.
Eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till
bussens chauﬀör som skriftligen till bussföretaget Emilbus, ul.
Wybrzeże Władysława IV 18A, 72-600 Świnoujście, tel: +48 91
321 31 00 eller +48 601 779 082, e-post: biuro@emilbus.com.pl
Hotel Leda i Kołobrzeg erbjuder transport med taxi från Świnoujście till hotellet, för taxiresan ansvarar vare sig Unity Line Filial
eller dess återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget.
Bokning av taxin skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget. Betalning för resan med taxi görs på plats direkt
till chauﬀören och eventuella reklamationer skall göras omgående
såväl direkt till chauﬀören som skriftligen till Hotel Leda, ul.
Kasprowicza 23, PL78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 351 39 00, epost: recepcja@hotelleda.pl
Resa med bil i Polen
Förutom pass eller nationellt ID-kort måste giltigt svenskt/EU
körkort, bilens registreringsbevis och försäkring kunna uppvisas.
Alla fordon måste vara försedda med brandsläckare, varningstriangel, förbandslåda och reﬂexväst. Dubbdäck är inte tillåtna i
Polen.
Reklamation
Eventuella klagomål ombord eller på hotellet skall framföras i första
hand till respektive receptioner för åtgärder. Skriftlig reklamation
skall vara Unity Line Filial tillhanda senast 30 dagar efter resans
slut. Reklamationer som ankommer senare än så, beaktas inte.
Tvistlösning
Tvist som inte lösts genom förhandling mellan resenär och Unity
Line Filial kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN),
Box 174, 101 23 Stockholm, (www. arn.se) eller av allmän
domstol.

Incheckning i Ystad och i Świnoujście

Övrigt

Gående passagerare ska vara på färjeterminalen senast 90 minuter
före beräknad avgång. Incheckning för gående slutar 15 minuter
före beräknad avgång. Fordon måste vara på plats för att köra
ombord senast 120 minuter före beräknad avgång. Fordonsincheckning stänger 30 minuter före beräknad avgång, vilket innebär
att passagerare med fordon är skyldiga att vara klara för lastning
(efter incheckning) 30 min före beräknad avgång. Bokade
fordonsresenärer som inte kommer till fordonsincheckningen i tid
förlorar sin bokning utan ersättning.

I övrigt hänvisas till Paketreselagen (SFS 2018:1217) samt
rederiets transportbestämmelser som ﬁnns tillgänglig på:
www.unit yline.se. Unity Line Ltd Filial Sverige har ställt
resegarantier till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen.
Resegarantin gäller både för privatpersoner och för företag som
köpt paketresor hos oss. Den som enbart köper en reguljär biljett
är inte skyddad av resegarantin. Läs mer på Kammarkollegiet eller
ring 08-700 08 00.

I Polen
På våra hotell i Polen sker incheckning vanligtvis från kl 15.00
ankomstdagen. Miljöavgifter och lokala turist-skatter tas ut på
destinationer vid Östersjön, dessa fastställs av lokala myndigheter
och betalas av resenären själv direkt till receptionen på hotellet.

Kontaktuppgifter:
Unity Line Ltd. Filial Sverige, Bornholmsgatan 8 C, 271 39 Ystad
e-post: groups@unityline.se, tel: 0411-55 69 78, öppettider:
helgfri mån-fre 8-16
Om du beﬁnner dig på resmålet och behöver hjälp utanför våra
ordinarie öppettider så hittar du nödnumret i bilagan till
bokningsbekräftelsen.

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller
för det aktuella hotellet, spa-anläggningen eller golfbanan.
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Unity Line Limited Filial Sverige
Bornholmsgatan 8C, SE-271 39 Ystad
tel +46 411 55 69 00
booking@unityline.se, unityline.se
GPS: N 55°25’32” E 13°49’48”
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Unity Line Limited Filial Polen
Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin
tel. +48 91 88 02 909
rezerwacje@unityline.pl, unityline.pl

Nyheter och rabatter! Vill du hålla dig uppdaterad?
Besök vår hemsida och fyll i din e-postadress så håller
vi dig informerad om rabatterade biljettpriser och specialerbjudanden.

unityline.se
Information och bokning:

