Wellness - Kolobrzeg
Hotel New Skanpol 4/5 dage

Wellness i klassisk kurby i Polen. Kolobrzeg har vundet
anerkendelse som en af de bedste og største kurbyer. Om
aftenen og mellem behandlingerne har du rig lejlighed til
at opleve Kolobrzeg, der er en hyggelig by med masser af
muligheder. Byen er fyldt med restauranter, caféer, barer
og natklubber, og til dem der vil shoppe, har byen alt fra
markeder til moderne shoppingcentre. Den hyggelige og
indbydende by har ca. 50.000 indbyggere. Hotellet ligger
lige ved byparken med få minutternes gang til centrum. Der
er kort gåafstand til den fantastiske strandpromenade, hvor
der også er et stort udvalg i cafeer og restauranter.

Velkommen til Hotel New Skanpol
For 20. år i træk byder vi velkommen på dette dejlige kurhotel
i Kolobrzeg. Hotel New Skanpol har altid været forbundet med
Skandinavien. For over 20 år siden blev hotellet overtaget af danske
investorer, hvilket styrkede de skandinaviske bånd endnu mere.
Den moderne indretning af hotellet er designet af en berømt dansk
interiørdesigner Bo Bonfils. Hotellets dygtige og professionelle
personale står klar til at byde jer velkommen med skønne wellness
behandlinger mm. Mange af vores gæster kommer igen og igen på
dette skønne hotel. I 2015 fik hotellet en lækker swimmingpool og i
2017 åbnede hotellet endnu en restaurant – Restaurant Sublima og
i 2022 åbner en helt ny wellnessafdeling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
07/04 - 10/04 4 dage
A
10/04 - 13/04 4 dage
A
21/04 - 24/04 4 dage
A
28/04 - 01/05 4 dage
A
29/09 - 02/10 4 dage
A
06/10 - 09/10 4 dage
A
12/10 - 16/10 5 dage
A
20/10 - 23/10 4 dage
A
27/10 - 30/10 4 dage
A
Pris for 4 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

2.395,450,-

Pris for 5 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

2.925,675,-

I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke 1. dag
Sandwich 1. dag
Hotelovernatninger
Morgenmad
Tilkøb:
Behandlingspakke:
Kr.
375,3 behandlinger: fodmassage, ansigtsmassage
og rygmassage - alle med en varighed af
ca. 20 – 30 min.
Bemærk: Det også er muligt at bestille
individuelle behandlinger via vores
hjemmeside - www.sorensrejser.dk
Valuta: Zloty samt Euro til brug i Tyskland
Hotellet:
Hotel New Skanpol
ul. Dworcowa 10
Pl-78100 Kolobrzeg
Tlf.: 00 48 94 35 28 211
Hotel info: Godt hotel i centrum, tæt på gode
indkøbsmuligheder og hyggelige restauranter.
Alle værelser med bad/wc, tv, samt telefon.
Elevator, gratis WiFi, bar, restaurant samt
diskotek på hotellet.

Udrejse
Der er tidlig afrejse fra Danmark, og undervejs nydes såvel de
medbragte rundstykker samt sandwich. Forventet ankomst først
på aftenen. Vel ankommet til Kolobrzeg venter et par dejlige
dage, med total forkælelse, afslapning og skønne behandlinger.
Eksempelvis: helkropsmassage, HOT STONE massage, manicure,
pedicure og ansigtsbehandlinger.
Udover de lækre behandlinger har man mulighed for at benytte
hotellets dejlige swimmingpool, med spabad, dampbad og sauna
- så husk endelig badetøjet.
Der er gode shoppingmuligheder i byen, bl.a. sko, tasker, tøj,
smykker eller et besøg hos frisøren – alt til meget favorable priser.
Når sulten melder sig, er her et stort udvalg af forskellige
restauranter og caféer med fantastisk mad til fornuftige priser.
Hjemrejse
På afrejsedagen påbegynder vi hjemrejsen tidligt om morgenen, og
forventer at være hjemme først på aftenen.

Kampagne-tilbud:
Rejs 6 personer sammen - betal kun for 5
Betingelser for tilbuddet:
I skal være mindst 6 personer, det skal være en
samlet bestilling, og der udsendes 1. rejsebevis.
Ring og hør nærmere på tlf.: 86 88 18 17
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