
Polenkryssning

BESKRIVNING

Polenkryssning

3 dagar

En härlig kortkryssning till det populära trestadsområdet

i norra Polen. Vi reser med Stena Lines fina fartyg från

Karlskrona till Gdynia. Njut av god mat, vackra städer

och billig shopping på Polens riviera!

RESEFAKTA

Tillägg enkelhytt: 150:-

Tillägg utsideshytt: 200:- per person

Tillägg middagsbuffé även på hemresan: 200:-

Allt detta ingår:

Resa, bro-, färje- och vägavgifter. Del i insides

dubbelhytt inkl. frukost och en middagsbuffé (på vissa

avgångar har man inte buffé utan då blir det en

serverad middag.)



Dag 1 Hemorten-Karlskrona

Efter uppsamling i Skåne går färden till Sveriges trädgård, Blekinge. I Karlskrona går vi ombord på Stena Lines stolta

fartyg. Ombord intar vi våra hytter och kan sen njuta av utbudet ombord. Vi träffas igen för att avnjuta den stora buffén.

Här låter vi oss väl smaka av härliga revben, kycklingvingar, rökt lax med mera.  Även öl och vin ingår i priset. Mätta och

belåtna vill man kanske unna sig ett besök i Spa avdelningen eller en runda i butiken. (På vissa avgångar blir det en

serverad middag istället för buffé).  

Dag 2 Gdynia

Vi startar dagen med den goda frukostbuffén. Vid ankomsten till Gdynia tar vi oss i land för en rundtur. 

Det blir en rundtur som täcker alla de tre charmiga städerna Gdynia, Gdansk och Sopot. Under dagen utforskar vi den

polska rivieran och det finns tid för egna strövtåg. Vi avslutar dagen med ett besök på en shoppinggalleria. 

Välj själv om du vill boka till buffén eller prova någon av de andra trevliga restaurangerna ombord på båten på kvällen.

Färjan lägger ut på kvällen för resa tillbaka till Karlskrona. 

Dag 3 Gdynia-Hemorten

Efter en skön natt kan vi återigen njuta av den härliga frukostbuffén. Vi ankommer Karlskrona på morgonen och åker i

land för att bege oss hemåt.  Det är en vacker väg genom Blekinge som tar oss tillbaka till Skåne för färd till respektive

hemort.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


