Wellness - Sand Hotel

4 dage

Eksklusiv luksus
Det nye 4 stjernede Sand Hotel i Kolobrzeg er en kombination af rafﬁneret design og fantastisk luksus. Værelserne er
store og moderne indrettet, og ikke 2 af dem er ens.
Hotellet ligger blot 150 meter fra stranden og kun få skridt
væk fra den gamle charmerende bydel.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
27/03 - 30/03 4 dage
06/11 - 09/11 4 dage

Opsamlingsrute:
A
A

Pris for 4 dage
Tillæg for enkeltværelse

Kr:
Kr:

2.495,575,-

I prisen er inkluderet:
3 x Hotelovernatninger
3 x Morgenmad
1 x Morgenkaffe med rundstykke (1. dag)
1 x Sandwich (1. dag)
Tilkøb:
Halvpension & Behandlingspakke: kr. 550,3 x aftensmad. 3 behandlinger: fodmassage,
ansigtsmassage og partiel kropsmassage, alle
med en varighed af ca. 20–30 min. Der er også
mulighed for at bestille individuelle behandlinger. Kontakt os for bestillingslisten.
Valuta: Zloty - samt Euro til brug i Tyskland
Hotellet:
Sand Hotel
Ul. Zdrojowa 3
78-100 Kolobrzeg
Tlf 0048 9435 34 100
www.sandhotel.pl
Hotel info: Hotellet ligger tæt på strandpromenaden få minutters gang fra handelsgaderne i Kolobrzeg. Alle værelser har minibar,
satellit-tv, telefon, bad/toilet samt fri adgang
til internettet(via kabel).

Sand Hotel er et luksuriøst sted til afslapning for krop og sjæl.
I Spa & Wellness Centret benyttes bl.a. massage teknikker fra de
mest eksotiske steder i verden, bl.a. Thailand.
Ansigts- og kropsbehandlingerne udføres af det meget kompetente personale i eksklusive og indbydende behandlingsrum.
Den dæmpede belysning og afslappende musik medvirker til, at
helhedsoplevelsen bliver unik. I disse perfekte rammer kan man
trække sig tilbage fra hverdagens stress og jag og bare nyde det i
fulde drag.
Imellem behandlingerne er der også mulighed for at benytte hotellets swimmingpool, sauna, jacuzzi og ﬁtnessrum.
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På Sand Hotel foreﬁndes ligeledes en dejlig restaurant, med fokus
på såvel det moderne som det traditionelle køkken.

2.495,4 dage

