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POLEN SPA
Avreise 13.januar -

Knalltilbud!
Sjekk prisen!!!

9 dager kr 4990,-

Intropris!
Årets julepressang til deg
selv eller noen du er glad i
kanskje?
Vi i Kjetils Bussreiser har
gleden av å introdusere en 9dagers spa tur til Swinoujscie i
Polen til den nette sum av
4990,- pr person i
dobbeltrom!!
Lyst til å være med?

Intropris!!! Billigere blir det ikke!

NB!Dette er ett nytt Spa- tilbud
i Polen for oss, og med
annerledes spa behandlinger
enn i Pärnu/Estland.

Interferie Hotel
Medical Spa:
Hotel INTERFERIE Medical SPA
er et moderne, firestjerners
spa hotell som ligger i
gangavstand til både sjøen og
byens sentrum. Hotellet består
av bra rom, en stor avdeling
for spa og ett velværesenter,
kafe, restaurant, bierstube med
mer.Hotellet har blitt nylig
renovert og fikk tittelen årets
Hotell 2013 i kategorien SPA,
Hotellet har også vunnet SPA
PRESTIGE AWARDASkonkurransen og har vunnet
tittelen til det beste wellnessspa-hotellet for kvinner.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Göteborg
Om morgenen laster vi bussen og setter kursen for Gøteborg i
Sverige hvor Stena Line sin båt har avgang kl. 18.45. Vi nyter
en deilig 3-retters middag ombord ( drikke inkl ) og koser oss
med shopping og samvær i baren om kvelden.
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Dag 2: Kiel - Swinoujscie

Reisefakta:

Vi ankommer Kiel kl.09.15. På vei mot Polen og Swinoujscie
får vi oppleve litt av Tysklands naturlandskap mens vi ruller
forbi kjente steder som Lübeck og Rostock. Vi passerer så
vidt grensen til Polen før vi er fremme på vårt hotell. Vi
sjekker inn på Hotel Interferie Medical Spa for 6 netter.

* Bussreise
* Båtreise Gøteborg -Kiel t/r
med plass i innvendig
dobbellugar
* Frokost og middag ombord på
båten t/r
* 6 hotellovernattinger i
dobbeltrom på Interferie
Medical Spa
* Fullpensjon under oppholdet
på hotellet.

Dag 3- 7: Swinoujscie
5 hele dager har vi til disposisjon her på Spa hotellet. Vi
har frokost,lunsj og middag hver dag, samt flere helse/
spa behandlinger med mulighet for å kjøpe flere. Første
dagen får vi en lettere lege undersøkelse med
undersøkelse av blodtrykk, hjerte og lunger, samt
diagnose av kroppens fysiske parameter før legen
kommer med forslag på inkluderte helse/spabehandlinger. Hotellet ligger i gå avstand til byens
sentrum om noen ønsker ett avbrekk fra behandlingene
med shopping, kultur og kafe besøk

* 12 helsebehandlinger
* Enklere lege undersøkelse
* Diagnose av kroppens fysiske
parameter
* Fri entre til Badstue og
bassengområde

Dag 8: Swinoujscie - Kiel
Med fornyet energi må vi dessverre forlate spa hotellet for
denne gang. Vi vender snuten i retning Tyskland og Kiel hvor
vi skal ha nattseiling med Stena Line tilbake til Sverige. Felles
middag ombord.

* 1 dansekveld
* Pianokonsert
* Filmkveld
* Reiseleder
Tillegg: Enkeltrom kr. 1590,Gullpakke kr. 400,1 flaske vann pr dag, 1
terapeutisk massasje ( 20 min ), 1
hydrojet massasje ( 20.min ) og
leie av badekåpe og tøfler.

Dag 9: Gøteborg - Østlandet
Båten legger til i Gøteborg kl. 09.15, og vi legger i vei på siste
etappe hjem. I løpet av tidlig kveld er alle hjemme.

