
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Följ med på en härlig Polenkryss och njut av två kvällar ombord samt en heldag i land.  På Stena 

Lines fartyg kan du koppla av i den fina spa-avdelningen, äta gott, & umgås med vänner – ett 

perfekt avbrott i vardagen! Vi gör en guidad rundtur och du får möjlighet till förmånlig shopping.

Dag 1 – Karlskrona (20 mil) 

Avresa till Verköterminalen i Karlskrona 

där vi checkar in på Stena Lines fartyg 

på kvällen. Vi går ombord och installerar 

oss i våra hytter innan vi samlas i 

restaurang Taste för att avnjuta en 

gemensam *middagsbuffé inklusive fri 

dryck - öl, vin, kaffe m.m. Fartyget avgår 

från Karlskrona kl. 21.00.  
 

(*Vid avresa den 17/10 ingår middags-

buffén dag 2 istället) 
 

Dag 2 – Rundtur & shopping 

Vi äter frukost ombord innan det är dags 

för avstigning i Gdynia. Vi gör en guidad 

rundtur i det spännande Trestads-

området - Gdynia, Sopot, Gdansk och 

får möjlighet till lunch och lite egen tid i 

Gdansk. Vi åker vidare till Gdynia där vi 

får tid till inköp på det stora shopping-

centret Riviera - med 250 butiker, caféer 

& restauranger.  Sedan är det dags att 

återvända till Stena Lines fartyg för 

incheckning. Fartyget lämnar Gdynia kl. 

19.30. Middagen äter vi i egen regi och 

kvällen är sedan fri att njuta av det goda 

livet ombord.  
 

Om man vill tillbringa dagen på egen 

hand är det enkelt att ta sig med taxi in 

till Gdynias centrum eller till shopping-

centret Riviera.  
 

Hytt, färja är tillgänglig under dagen. 

Glöm inte att ta med pass och 

boardingkort i land, för incheckning på 

hemresan. 
 

Dag 3 – Hemresa 

Vi äter frukostbuffé ombord innan det är 

dags för avstigning i Karlskrona.  Sedan 

fortsätter vi vidare till respektive hemort 

efter en härlig kryssning. 
 

Rederi 

Stena Line är ett av världens största 

färjerederier med en modern flotta på 38 

fartyg och Europas mest heltäckande 

linjenät bestående av 21 färjelinjer i 

Skandinavien och runt Storbritannien. Vi 

åker med fartygen Stena Vision (22/9) 

eller Stena Spirit (17/10) som bjuder på 

en bekväm resa till Gdynia i Polen med 

underhållning, spa med havsutsikt, 

Bordershop ombord och god mat. 

www.stenaline.se  *Med reservation för tryckfel & 

ändringar! 

Pris: 1 695:- /person

Tillägg:
Enkelhytt insides: 250:-
Enkelhytt utsides: 400:-

Tvåbäddshytt utsides: 100:-/person

I priset ingår:                                                       

● Resa i modern turistbuss

● Färjeavgift Karlskrona -Gdynia t/r

● Vägskatt

● Två nätter med del i tvåbäddshytt 
insides, Stena Line

● Middagsbuffé inklusive fri dryck 
(öl, vin, kaffe m.m.) dag 1 (eller 2*)

● Frukost dag 2 & 3

● Guidad rundtur i Trestadsområdet 
(Gdynia, Sopot, Gdansk)

● Reseledarservice

 

Avresedatum 2019 
22 september  
17 oktober  
 

Hållplatser: Simrishamn, Ystad, Halmstad**, Svedala, Ängelholm, Trelleborg, Helsingborg, Vellinge, Landskrona, Malmö, Löddeköpinge, Lund, 

Gårdstånga, Hörby, Växjö**, Tollarp, Kristianstad, Bromölla, Karlshamn. **Anslutningsavgift tillkommer. 

 

http://www.stenaline.se/

