
Senior 
Velvære 2023 5 dage 

KOŁOBRZEG

5 dage

2.495,-

SørenS rejSer
- på vej mod nye oplevelserwww.SorensRejser.dk  ·  Tlf: 86 88 18 17

Nøgleordene er velvære, 
afslapning, hygge og  

fællesskab med hinanden

 23. - 27. oktober 2023

BEMÆRK! 

KUN 54  

PLADSER

Rejseholdet for Haderslev Kommune
Aktivitetscentret Povlbjerg
S.U.I.F. aktivitetsgruppen

Ældre Sagen Vojens
Ældre Sagen Haderslev



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tag med på denne fantastiske rejse til 
Polen. Vi skal nyde roen og styrke vores 
velvære. 
 
I 2022 åbnede Hotel New Skanpol 
deres nye Spa afdeling, Skanpol Beauty, 
Spa & Wellness. Fordelt på 2 etager 
finder du behandlingsrum, behagelige 
massagesaloner, ansigt og krop samt 
hånd- og fodplejekosmetik, fitnesscenter 
og en stilfuld Lounge med udsigt over 
parken. 

1. dag - Udrejse
Vi kører tidligt og holder passende pauser 
undervejs, hvor der er mulighed for at købe 
forplejning. Først på aftenen ankommer vi 
til vores hotel, hvor vi bliver indkvarteret og 
mødes i restauranten til aftensmad.

OPLEVELSER & UDFLUGTER

Dagene går stærkt med oplevelser i 
byen, god mad, hyggesnak med de 
andre rejsefæller, hotellets poolområde 
med boblebad og sauna samt 
velværebehandlinger. Chaufførerne 
arrangerer i løbet af ugen en orienterende 
byrundtur, så man kan se lidt af den gamle 
by, og hvilke muligheder der er. Der vil 
blive en eftermiddag med kaffe og kage 
på hotellet samt en aften med musik og 
mulighed for dans.

5. dag - Hjemrejse
Efter tidlig morgenmad pakker vi bussen 
og tager afsked med hotellet. På hjemturen  
holdes der pauser med passende 
mellemrum. Vi forventer at være i vores 
hjembyer først på aftenen.

Afrejse/hjemkomst:   
23/10 - 27/10  2023     
Pris for 5 dage:                  kr.  2.495,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 795,-
I prisen er inkluderet:
4 x Hotelovernatninger 
4 x Morgenmad
3 x Frokost
4 x Aftensmad
1 x Behandlingspakke
Fri entré til spa/pool/sauna mm.
1 x Aften med musik og mulighed for dans
1 x Eftermiddag med kaffe og kage 
1 x Halvdagsudflugt 
Valuta: PLN, Zloty eller Euro
Polen har deres egen valuta (Zloty) Der 
kan dog bruges Euro på hotellet. Der er 
mulighed for at veksle i byens vekselkontor 
eller benytte Visakort. 
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, bar og restaurant på 
hotellet. I 2022 åbnede Hotel New Skanpol 
deres nye Spa afdeling, Skanpol Beauty, 
Spa & Wellness.
Følgende behandlinger er inkl. i prisen:
1 x Hydro Jet massage (Nyhed 2023) 
1 x Ryg massage 
1 x Lille mudder pakning  

Kołobrzeg 5 dage
    Velvære i Polen

  

KOŁOBRZEG

5 dage

2.495,-

Opsamling:
Hertug Hans Pladsen, Haderslev kl. 07.00 

Tilmelding til:
aeldresagenjohnny@gmail.com
eller tlf.: 40 45 36 35

Først til mølle

Rejsegaranti:
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen 
og medlem af rejsegarantifonden nr. 1673

Rejsebevis og opkrævning udsendes af 
Sørens Rejser A/S


