
 

 

 

FRISKVÅRDSRESOR 2018 
 

KOLOBRZEG VERANO ”WEGIEL BRUNATNY” 
 
 

 
 

PRIS PER PERSON 
PAVILJONG    APARTAMENT PAVILJONG 

Avresa Hemresa Antal 
dagar 

Enkelrum 
och D 

Markplan C 
alla 

vaningarA 
2-3 

bäddsrum 
 

Dubbelrum 
1-2 TR.UPP 

C 
 

Pris för en  
person  

Pris per 
person med 

2 pers I 
apart 

01.05 09.05 9 6190 5390 5790   7190 6390 

01.05 16.05 16 9490 8590 9090 10790 9790 

15.05 23.05 9 6190 5390 5790   7190 6390 

15.05 30.05 16 9490 8590 9090 10790 9790 

26.05 06.06 9 6290 5490 5890   7990 6790 

25.06 08.07 14 9440 8640 9140 11740 9840 

07.07 20.07 14 9540 8740 9240 11740 9940 

06.08 19.08 14 9540 8740 9240 11740 9940 

06.09 14.09 9 6390 5590 5990   7990 6790 

06.09 21.09 16 9490 8690 9190 10790 9890 

13.09 21.09 9 6390 5590 5990   7990 6790 

27.09 05.10 9 6390 5590 5990   7990 6790 
 

27.09 12.10 16 9490 8690 9190 10790 9890 

        

                               

Resa från Linköping via Växjö, Kristianstad. Sista natt i södra Sverige 
31.08-01.09 

  

18.08 31.08 15 9540 8740 9240 12140 10240 

   

Resa från Linköping direkt till Ystad, returresan direkt till Linköping   

30.08 07.09 10 6890 6090 6490 8290 7090 

 
I priset ingår: 

• Bussresa Malmö-Kolobrzeg t/r 
• Färjeresa Ystad-Swinoujscie med plats i dubbelhytt t/r 
• Helpension under båtresan och vistelsen 
• Behandlingar: 12 vid 9 dagarsresan och 16 vid 14, 15 och 16 dagarsresan 
• Läkarkonsultation vid ankomsten till hotellet 

 
 



 

 

 
 
Du kan göra din resa billigare: 
 
PÅ BÅTEN: 

• 200:- utan hyttplats på hemresan  OBS! 
• 120:- utan middag på utresan   Enkelhyttillägg: 
• 120:- utan lunch på hemresan   400:- nattfärjan 
• 80:- utan middag på hemresan   200:- dagfärjan 

 
Vill du att maten serveras på ditt rum kostar det 11:- per person/måltid, alltså 33:- per dag 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Gruppresan Göteborg,Malmö -Kolobrzeg tur och retur sker med svenska turistbussar av god standard. 
 
Resan går från Malmö Bussterminalen vid Skeppsbron och naturligtvis vid Färjeterminalen i Ystad. P g a 
att hemresan sker med dagfärjan ankommer bussen till Göteborg ca 24:00. Påstigningstiderna kommer 
att stå på programmet, som skickas ut någon dag före avresan. Svensktalande reseledare finns under 
buss- och färjeresan. 
 
Kurhotellet ”Verano” byggdes 1966. Huset har 3 våningar och tyvärr saknar hiss. Personer som har svårt 
att gå i trappor placeras alltid på bottenvåningen, där reception och cafeteria finns. 
 
Barbara, den del av hotellet där nästan hela gruppen inkvarteras, renoverades år 2008. Vi har också 
några rum på en annan avdelning av hotellet, Agata, som delvis renoverades år 2007. En del av dessa 
rum ligger på bottenvåningen och är därför lämpliga för dem, som inte kan gå i trappor. 
Hotellet betecknas med 3 stjärnor, vilket betyder bra medelklass. 
 
Alla rum har balkong och badrum med dusch och WC samt enkel utrustning för handtvätt. I varje rum 
finns kylskåp, telefon samt färg tv med europeiska kanaler inklusive svensk TV 4.  
 
Alla behandlingar som är beskrivna i grundbroschyren äger rum i en helt nybyggd paviljong på kurhotellet. 
Under behandlingsavdelningen ligger ett nybyggt bowlingscentrum med biljard och bar. 
 
Det finns möjlighet att göra endagsresa utanför Kolobrzeg med buss för en låg extra kostnad. 
 
På första eller andra vistelsedagen sker en individuell läkarkontroll varvid var och en erhåller förslag på 
behandlingsschema som följs under vistelsen på kurhotellet. Personer med nedsatt immunförsvar ombeds 
meddela detta till resebyrån. 
 
En av de första dagarna, sker en välkomstmiddag med dans och en av de sista kvällarna blir det 
avskedsmiddag med dans. På 9-dagars resor finns endast välkomstmiddag. Nästan varje kväll är det dans 
på kurhotellet kl 19:00 – 22:00. 
 
Det finns ett växlingskontor och bankomat på kurhotellet.  
 
Kom ihåg att ta med giltigt pass och betala resan senast 7 dagar före avresan. 
 
 
 

 


