
  

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

 

Welness in POLEN 

Ma 18.03.2019 - Vr 22.03.2019 

5 dagen  

 

Hotelovernachtingen: 

4x overnachting in HP (incl salade buffet) in Hotel Senator **** 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

gratis gebruik van verwarmd binnenzwembad 

gratis gebruik van verschillende sauna (infrarood sauna, stoomcabine,…) 

gratis gebruik fitness ruimte 

gratis gebruik shuttle service naar Kolberg stad 

een begroetingsdrankje                                            2u bowlingavond 

1u30 filmvoorstelling over Polen                            toeristentax 

Prijs:  398 €   single toeslag = 15 € per nacht  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 1 ( MAANDAG 18.03.2019 ):   

We vertrekken s’ morgens vroeg vanuit Lommel. We rijden 

richting Eindhoven-Duisburg-Dortmund-Bielefeld-Hannover-

Berlijn naar Kolberg in Polen. S’avonds komen we aan bij ons 

uitstekend verblijfshotel voor een heerlijk avondmaal en 

overnachting.   

Dag 2 ( DINSDAG 19.03.2019 ):  

In de voormiddag heeft u de gelegenheid om de omgeving wat te 

verkennen.  U kan met de shuttle dienst gratis naar Kolberg stad 

om daar te genieten van de prachtige omgeving en wat lekkers 

om dan in de namiddag vrijblijvend te genieten van de weldoende 

sauna’s , het binnenzwembad,… met andere woorden lekker 

genieten van alle faciliteiten die het hotel te bieden heeft. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.   

Dag 3 ( WOENSDAG 20.03.2019 ): Na een rijkelijk ontbijt kan u 

een heerlijke wandeling maken naast de oostzee kust lijn. Een 

prachtig groen gebied in het noorden van Polen rondom het 

hotel. In de namiddag nemen wij u mee naar Papugarnia 

Koszalin.  Een mooie papegaaien 

dierentuin in Koszalin, zo’n 50 km 

van ons hotel.  

Avondmaal en overnachting in ons 

verblijfshotel 

Dag 4 ( DONDERDAG 21.03.2019 ):  

Vandaag kan u de dag geheel zelf invullen. Een heerlijk dagje 

chillen bij het zwembad of verder op verkenning in de omgeving. 

Deze reis staat in teken van rust en genieten. 

Avondmaal en overnachting.  

Dag 5 ( VRIJDAG 22.03.2019 ):  

S’ morgens na het ontbijt nemen we 

afscheid van een prachtige ontspannende reis en keren we terug 

huiswaarts.  

 NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. 


