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Luksusforkælelse 
ved Østersøens perle 
Den polske kystby Kolobrzeg ligger skønt ud til Østersøen og kaldes med god grund for 
Polens spa-hovedstad. Kurbyen er en af Polens smukkeste og mest eksklusive, og her er 
tid til velfortjent afslapning og skønne spabehandlinger. Imellem behandlingerne er der 
rig mulighed for at opleve den hyggelige strandpromenade med de mange små boder, 
de lange flotte sandstrande eller den charmerende gamle bydel med caféliv og utallige 
shoppingmuligheder.

KUR & WELLNESS
På Hotel Leda Spa er der mulighed for at slappe af i et 
wellness-center fordelt på to etager med indendørs 
pool, jacuzzi, dampbad, saunalandskab, træningsfa-
ciliteter og hvilerum. Til lindrende toner af behagelig 
afslapningsmusik kan du nyde luksusforkælelse og 
vælge mellem utallige variationer af helsebade, krops-
massager, skønheds- og spabehandlinger til yderst 
fornuftige priser. Du får også mulighed for at besøge 
den helt specielle saltgrotte, hvor naturligt salt fra Det 
Døde Hav skaber et unikt klima, som har en positiv ind-
flydelse på sundheden og samtidig plejer huden. Kur- 
og wellness-pakker skal bestilles ved tilmelding.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost mellem Lübeck 
og Rostock, grænsen passeres mellem Tyskland og 

Polen ved Stettin og ankomst til Kolobrzeg midt på 
aftenen.

HJEMREJSE
Hjemrejse af samme rute med aftenbuffet i Rødekro.

OM HOTELLET
Hotel Leda Spa er et nyere kurhotel i Kolobrzeg 
med en skøn beliggenhed ud til Østersøen. Hotellet 
råder bl.a. over spa- og wellnesscenter, trænings- og 
motionscenter, frisør, restaurant, café-bar, natklub 
og elevator. Alle værelser er rummelige, med balkon, 
bad og toilet, TV, minibar, telefon, hårtørrer og gratis 
Wi-Fi. Desuden forefindes badekåber på værelset. 
Forplejningen er righoldig med en lækker buffet både 
morgen og aften. 

BUSREJSE • 4 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

23. april 3G 2.795
22. oktober 3G 2.795
29. oktober 3G 2.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 575

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 3 overnatninger på flot spahotel 
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 1 x frokost (udrejse)
• 1 x aftenbuffet (hjemrejse)
• Fri benyttelse af pool og sauna

VALUTA Polske Zloty (PLN) og Euro (EUR)

ØVRIGT Min. alder ved behandlinger på Hotel Leda 
SPA er 18 år.  
Der tages forbehold for mindre ændringer i 
wellness-behandlinger. Ændringer kan skyldes, 
at behandler tilbyder en mere egnet behandling 
bedømt ud fra modtagers hudtype m.m. Mulighed 
for tilkøb af ekstra behandlinger på stedet, 
afhængig af ledige tider mv. Alle behandlinger 
foretages af professionelle behandlere. Spa-kort 
med tider for behandlinger fremsendes inden 
afrejsen.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/KOL

Wellness – Polen 
 4 DAGE FRA 2.795

KUR OG 
WELLNESS- 
PAKKER 
Pakke 1 DKK 325
• Aromatisk ansigtsmassage
•  Klassisk rygmassage med opvarmet mudder
• 2 x saltgrottebehandling

Pakke 2 DKK 450
• Klassisk rygmassage med opvarmet mudder
• Bad med urter eller mineralsalte
• 2 x saltgrottebehandling

Pakke 3 DKK 675
• Ansigts- og nakkemassage med ansigtsmaske
• Klassisk rygmassage med opvarmet mudder
• Hot Stone massage – lindrer spændinger og 

muskeltræthed
• 2 x saltgrottebehandling


