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OPLEVELSER I STETTIN

Tag med på en uforglemmelig storbyrejse til Stettin med dansk rejseleder. Vi bor på det flotte  

Radisson BLU Hotel 4**** i centrum af Stettin. Oplev kultur og shopping til priser, du ikke tror, kan 

være rigtige. Der bliver tid på egen hånd, så du kan nyde cafelivet eller gå på opdagelse. Stettin er 

besøgt af utallige danskere gennem de sidste 25 år, nu er det din tur til en skarp pris. I tilknytning til 

hotellet ligger Baltica Wellness & SPA, hvor du kan opleve en skøn atmosfære af ro og velvære. 

• Vi bor i centrum af Stettin

• 4**** hotel med halvpension

• Omfattende byrundtur i Stettin

• Dansk rejseleder

• Mulighed for SPA og Wellness

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

4 dage 
kun  

kr. 2.395

Stettin

Stargard

Kamien Pomorski
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Dag 1 - Ankomst (A)
Afgang med bus tidlig morgen fra Jyl-
land. Vi ankommer til Stettin sidst på 
eftermiddagen, hvorefter vi indkvarte-
res på vort hotel. 

Resten af dagen til fri disposition, her 
når vi lige at få de første indttryk af by-
ens hyggelige centrum. Aftensmad på 
hotellet er inklusiv.

Dag 2 - Byrundtur i bus og til fods 
(M, A)
Vi tager på byrundtur i Stettin. Vi ser 
bl.a. den gamle bydel, Haga terrasser-
ne, den meget store treskibede gotiske 
domkirke og fyrsteslottet, som kan da-
teres tilbage til 1300-tallet. Stettin er 
kendt for sine grønne områder og for 
floden Oder, der løber gennem byen. 

Vi returnerer til vores hotel igen midt 
på eftermiddagen. Aftensmad er inklu-
siv på hotellet.

Dag 3 – Udflugt til Stargard eller 
tid på egen hånd (M, A)
Denne dag er der mulighed for at kom-
me på en heldagsudflugt til området 
øst for Stettin. Efter morgenmad tager 
vi med bus til byen Stargard. Byen er 
omgivet af bymure med 4 tårne, der 
stammer fra det 13. århundrede. Fra 
Stargard kører vi nordpå mod byen 
Kolobrzeg ad de mindre veje og lands-
byer. Vi fortsætter til Kamien Pomorski 

SporvognRadisson Blu Hotel

Havnefront i Stettin

– tidligere hovedstad og bispesæde i 
det vestlige Pommern. Fra Kamien Po-
morski går turen tilbage til Stettin, som 
vi når sidst på eftermiddagen / først på 
aftenen. 

Bemærk turen er en tilkøbsudflugt 
og koster kr. 95,- og skal bestilles 
sammen med rejsen. Alternativt kan 
man opleve Stettin på egen hånd.  
I forbindelse med hotellet findes et 
stort SPA og Wellness område (mod be-
taling). Aftensmad er inklusiv.

Dag 4 - Hjemrejse (M)
Efter tidlig morgenmad kører vi mod 
Danmark med stop ved grænsen. 

 01.05. - 04.05. 4 dage 2.395

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad og 3 x aftensmad 

(beskeden 2 retters-menu)
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter og bidrag til  

Rejsegarantifonden

Valuta
Polske Zloty og Euro

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse, kr. 650
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95
• Udflugt til Stargard (dag 3) kr. 95 

(min. 10 deltagere)

Radisson BLU Hotel 4****
Ligger i hjertet af Stettin ved shop-
pingcentret Galaxy. Stilfulde værelser 
med wifi, aircondition, TV samt bad 
og toilet. Der findes indendørs pool, 
fitness og sauna. Stor morgenmads-
buffet samt let aftensmåltid (2 retter). 

Se mere på www.radissonblu.com


