SANG – SMIL – SUPER STEMNING & VELVÆRE
Tag med Sørens Rejser til Polen
Dagene går stærkt med oplevelser i byen, god mad, hyggesnak med
de andre rejsefæller, hotellets pool område med boblebad og sauna
og små velværebehandlinger.
Vi kender showet Syng Med & Tip et Hit fra TV, og hvem har ikke
i deres grønne ungdom danset til de kendte Klaus & Servants
hits – Herstedvester, Bank tre gange, Den bedste pige osv. Karin
og Klaus (fra Klaus & Servants) er med os i Kolobrzeg og leverer
underholdningen på hotellet.
1. dag – Udrejse
Med tidlig afgang og opsamling i Midtjylland kører vi med passende
pauser til den polske grænse – og herfra er der ikke langt til
Kolobrzeg. Først på aftenen ankommer vi til hotellet, hvor vi tjekker
ind. Til aften spiser vi i hotellets restaurant.
Oplevelser og udflugter
Vores hotel ligger centralt ved byparken, så man har gåafstand til
stort set alt: Seværdigheder, restauranter, caféer, markeder og indkøbscentre med mad, tøj, sko osv. til favorable priser. Nyd en slentretur i den charmerende gågade, en frisk travetur på havnepromenaden
eller den seks km lange sandstrand. Opholdet er med 1/1 pension på
hotellet – og der er 4 små behandlinger med i prisen. Desuden er der
gratis adgang for vores gæster til spa/pool/sauna. Chaufførerne laver
i løbet af ugen en orienterende byrundtur, så man kan se lidt af den
gamle by, og hvilke muligheder der er. Der vil blive en eftermiddag
med kaffe og kage på hotellet.
Hyggeaften på hotellet – Syng Med & Tip et Hit
Karin har sjove spørgsmål til de kendte syng-med sange, som Klaus
spiller – og så er det bare at sætte et kryds i JA eller NEJ rubrikken på
de omdelte kuponer for at deltage i konkurrencen.
Der bliver sunget med ved bordene, der bliver grinet og hvisket til
naboen – parret er kendt for at skabe en rigtig god stemning lige fra
starten.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
08.11 - 12.11.2021
Pris for 5 dage:
Kr. 3.495,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 595,I prisen er inkluderet:
4 x Hotelovernatninger
4 x Små behandlinger
4 x Morgenmad
3 x Frokost
4 x Aftensmad med kaffe
1 x Eftermiddag med kaffe og kage
Fri entré til spa/pool/Sauna mm.
Syng Med & Tip Et Hit arrangement med Karin & Klaus
Festaften med Klaus (fra Klaus & Servants)
Tilmelding til:
Sørens Rejser på 8688 1817 eller klik
www.sorensrejser.dk/sang-smil-og-super-stemning
Opsamling:
05:00 Kjellerup v/ Sørens Rejser (gratis parkering)
05:20 Silkeborg v/ Ansvej 98
06:00 Skanderborg v/ Banegården
06:20 Lund v/ Q8
06:40 Vejle DTC v/ pendlerplads
04:50 Randers v/ Gasværksgrunden
05:30 Århus v/ Musikhuset
Hotelinfo:
4 stjernet Hotel New Skanpol
Godt hotel i centrum, tæt på gode indkøsmuligheder
og hyggelige restauranter. Alle værelser med bad/wc,
tv, samt telefon. Hotellet har i øvrigt følgende facilitetter: Spa/wellnesscenter, Swimmingpool, Frisør, Elevator,
Gratis wi-fi, Bar, Restaurant og Diskotek. Hæveautomat
på hotellet

Festaften på hotellet – med Klaus (fra Klaus & Servants)
Efter festmenuen er der hitkavalkade – danske og udenlandske sange
fra Klaus’ store repertoirer – så alle, der godt kan lide at danse, har en
god mulighed for svingom.
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5. dag – Hjemrejse
Vi forlader Kolobrzeg og kører med passende pauser til grænsen,
hvor der bliver ophold ved grænsekioskerne – og herfra går turen det
sidste stykke vej tilbage til opsamlingsstederne. Hjemkomst midt på
aftenen.

3.495,5 dage
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