
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333

panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

5 dages busrejse inkl. halvpension samt drikkevarer fra 19.00 – 23.00

Fra søndag 4. november til torsdag  8. november 2018

Polen byder på skøn skovklædt natur og byer med smuk arkitektur fra 

tidligere århundreder. Sådan er Barlinek – den hyggelige polske provinsby, 

som er denne rejses destination og udgangspunkt for en række spændende 

udflugter. Vores komfortable hotel ligger tæt ved uspoleret skovidyl lige ned 

til den vidunderligste sø. Vi nyder livet langs søbredden, som byder på 

naturskønne spadsereture i skoven og langs den vidunderlige søbred. Eller vi 

udforsker vores værtsby Barlinek, som både har hyggeligt torv med cafeer og 

butikker samt et interessant lokal museum at besøge.

Inkl. i prisen 

• Kørsel i moderne 4* turistbus 

• Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør

• Alle regler om køre- og hviletid overholdes 

• Overfart med Scandlines Gedser – Rostock t/r

• Erfaren dansk rejseleder på turen

• 4 x overnatninger på Hotel Alma i Barlinek

• 4 x morgenmad / buffet

• 4 x middag:

• - heraf 1 gang med musik

• 4 x fra 19.00 til 23.00, all inkl. som omfatter, lokal spiritus, husets rød og 

hvidvin, mousserende vin, kaffe + the, juice, mineralvand (ikke øl)

• Pool, sauna, damp sauna (thermium) og Fitnessrum til rådighed (badekåber 

på værelset) 

• 1 x wellness behandling

• Skat, moms, parkeringsafgifter og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.

Yderligere måltider, drikkevarer, entreer, etc.

Pris 

Pris pr. person i enkeltværelse kr. 3.299,-

Betaling 

Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,-

der betales inden 8 dage og rejsebeløbet betales senest 60 dage før afrejse. 

Information og tilmelding ved henvendelse til:

Panter Rejser: 7585 7333

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter 

Rejser (Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 

Forbehold for ændringer i programmet

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende

Rejsebevis sendes gratis pr. mail, postforsendelse kr. 65,-

Barlinek - wellness og afslapning i polsk skovidyl

Ferie alene – i fællesskab

Spar 

kr. 500,-



1.dag: Afrejse og ankomst Barlinek

Efter opsamling fra Aalborg, ned gennem Jylland, over Fyn og 

Sjælland kører vi til Gedser. Herfra sejler vi til Rostock og med 

passende pause undervejs syd om Stralsund og Stettin. Herfra er 

der ikke langt til Barlinek og vores hotel. Vi ankommer ca. kl. 

18.00. Et meget venligt og imødekommende personale modtager os 

på hotellet. Indkvartering og middag på hotellet. 

Tilkøb: Frokostbuffet på færgen Gedser –Rostock kr. 150,-

2. dag: Barlinek, sejltur og bryggeribesøg 

Vi går på lille opdagelsestur i vores værtsby Barlinek, en hyggelig 

by med ca. 15.000 indbyggere. Byen indbyder til afslapning og 

nydelse – ikke mindst på grund af den skønne beliggenhed midt i 

frodig skov og ved bredden af den smukke Barlinek Sø. Under 

rundturen i Barlinek oplever vi de gamle middelalderhuse og 

historiske forsvarsmure og bastioner. På byens torv frister butikker 

og små hyggelige cafeer. 

Midt på dagen kører vi til det lokale bryggeri Witnica, hvor vi skal 

smage det gode lokale polske øl og får frokostbuffet i bryggeriets 

stemningsfyldte restaurant. Hjemme på hotellet hen på 

eftermiddagen venter wellness behandling, som er inkl. i prisen. 

Middag på hotellet. 

Tilkøb: Frokost på Bryggeribesøg og sejltur kr. 150,-

3. dag: Udflugt til Stettin

Stettin, havnebyen ved Oders udmunding i Østersøen, er med sine 

godt 430.000 indbyggere en af Polens større byer. Byens tilnavn 

”Den Grønne By” skyldes de mange parker og omkringliggende 

skove. Stettin er også kendt som ”Polens Paris” på grund af byens 

bygninger inspireret af fransk arkitektur samt dens systematiske 

opbygning med avenuer, som udspringer fra et stjerneformet torv i 

bymidten. Under en byrundtur får vi mulighed for at besøge 

butikker med krystal, glas, porcelæn samt det lokale marked 

“Manhattan”, hvor der kan shoppes til billige priser. 

4. dag: Afslapning og wellness samt fest aften

Dagen bruges i Barlinek, og på hotellet. Hvis der er interesse kan vi 

evt. køre en tur ud i det blå. 

Om eftermiddagen er der wellness behandlinger for dem der ikke 

nåede det på 2.dagen. Om aftenen venter god middag samt 

musikalsk underholdning. 

5. dag: Hjemrejse

Vi tager afsked med vores hotel og kører hjemad med passende 

ophold. Vi sejler fra Rostock til Gedser og vi er hjemme hen på 

aftenen. 

En dejlig tur er slut og vi må tage afsked med vores medrejsende.

Tilkøb: Frokostbuffet på færgen Rostock-Gedser kr. 150,-

Hotel

Alma Hotel 3* er et delvist nyt og delvist ny renoveret hotel, 

beliggende tæt ved byens centrum, søen og grønne områder. Har 50 

værelser, der alle er med bad/toilet, TV og telefon, trådløst 

internet, samt badekåbe til benyttelse i wellness arealerne. 

Hyggelig restaurant og dejlig hotelhave. Der er elevator på hotellet. 

Fri benyttelse af pool og sauna. Mulighed for tilkøb af Wellness 

behandlinger. 

www.hotelalma.pl

Diverse 

I Polen benyttes Zloty, Euro i Tyskland.

Prisen er inkl. 1 wellness behandling, hotellet vælger 1 til hver 

deltager (og så kan man bytte indbyrdes). 

(Behandlingerne varer ca. 20 min.) 

1. Peeling af hele kroppen samt nærende olie

2. Hydromassage i Wellness & SPA Caracalla badekar

3. Relaxation del krops massage

4. Parafinbehandling og massage af hænder

5. Medy Jet massage – vandseng

6. Cleopatra`s badekar 

7. SPA behandling i Derma Life Jet

Det er muligt at købe andre behandlinger. 


