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Luksusforkæ lelser i Polen for alle
Den polske kystby Kolobrzeg ligger skønt ud til Østersøen. Byen er en af Polens mest eksklusive helse- og kurbyer 
med et stort udbud af forskellige former for sundhedsbehandlinger. Derudover rummer byen også nogle af landets 
bedste strande. 

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost mellem 
Lübeck og Rostock, grænsen passeres mellem 
Tyskland og Polen ved Stettin og ankomst til 
Kolobrzeg først på aftenen.

HJEMREJSE
Hjemrejse af samme rute med aftenbuffet i 
Rødekro.

KUR- & WELLNESS
Hotellet tilbyder et stort udvalg af kropsmas-
sager, ansigtsbehandlinger, aromabade, motions-
faciliteter og meget mere til yderst lave priser.  
Endvidere er det muligt at lade sig forkæle i den 

såkaldte ”salt-grotte”, hvor salt fra Det Døde Hav 
bruges til at beskytte og pleje huden.

KUR- & WELLNESSPAKKER
Pakke 1  kr. 135,00 
- Aromatisk håndmassage
- Ansigtsmassage
- Vandaerobic 

Pakke 2  kr. 350,00
- Klassisk rygmassage med opvarmet mudder 
- Ansigts- og nakkemassage
- Aromatisk fodmassage
- Urtebad
- 2 x salthulebehandling (hudpleje) 

Pakke 3  kr. 540,00
- Ansigts- og nakkemassage
- Ansigtsmaske
- Aromatisk fodmassage og urtetilførsel
- Klassisk rygmassage med opvarmet 
 mudder  
- Bad med hydromassage og mineralsalte 
 fra Det Døde Hav
- 3 x salthulebehandling (hudpleje)

Kur- og wellnesspakker bestilles 
ved tilmelding.

WELLNESS I POLEN   4 dage

Wellness i Polen

REJSEBESKRIvELSE

HOTEL
Hotel Leda Spa, Kasprowicza 23
PL-78-100 Kołobrzeg, Tlf. +48 94 351 39 00
www.hotelleda.pl
Hotel Leda Spa er et nybygget kurhotel i 
Kolobrzeg beliggende tæt ved stranden ud til 
Østersøen. Hotellet råder bl.a. over restaurant, 
indendørs svømmebassin, sauna, wellness 
område, solarium, fitness-center, restaurant, pub 
og elevator. Alle værelser er med balkon, bad og 
toilet, tv, minibar, telefon og hårtørrer. Forplej-
ningen er righoldig med en lækker buffet både 
om morgenen og om aftenen.

DATO OG PRIS
AfREJSEDATO RUTE PRIS
 18. april 3 F 2.395
 9. maj 3 F 2.395
 20. juni 3 F 2.495 
 26. september 3 F 2.495
 3. oktober 3 F 2.495
 17. oktober 3 F 2.395

Tillæg for enkeltværelse 320

SE MERE: www.nilles.as/wellness

INKLUDERET I PRISEN:
•	 4	stjernet	bus
•	 3	overnatninger	på	dejligt	hotel	ud	til
 Østersøen
•	 3	x	morgenmad
•	 3	x	aftensmad
•	 1	x	morgenkomplet	(udrejse)
•	 1	x	frokost	(udrejse)
•	 1	x	aftenbuffet	(hjemrejse)
•	 Fri	benyttelse	af	svømmebassin	og	sauna
•	 Værelser	med	balkon
•	 Stort	udvalg	af	Kur-	og	Wellnessbehandlinger

PRAKTISKE OPLYSNINGER
vALUTA: Zloty og Euro.

ØvRIGT: Der tages forbehold for mindre æn-
dringer i wellnessbehandlinger. Ændringer kan 

skyldes, at behandler tilbyder en mere egnet 
wellnessbehandling bedømt ud fra modtagers 
hudtype m.m. Alle behandlinger foretages af 
professionelle behandlere. 

Selvforkæ lelse til god pris.


