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Offert – Polen, Sopot 
 

   
 
Sopot 
Sopot är den lilla staden för dig som älskar spaupplevelser och strandliv. Sommartid är gator, torg, 
stränder och uteserveringar fyllda av människor från hela Europa, men även under de lugnare delarna 
av året är staden levande.  
På Sopots nöjesgata Monte Cassino ligger restauranger, kaféer och barer tätt och publiken går inte 
hem förrän solen gått upp.  
I Sopot kan du unna dig det lilla extra till halva priset jämfört med hemma. 
 

FLYG 

Reguljärflyg med SAS i ekonomiklass enligt nedan. 

17 maj Arlanda – Köpenhamn  10.55-12.05 
 Köpenhamn – Gdansk 13.00-13.55 
 
19 maj Gdansk-Arlanda 10.40-12.00 
 
Bagage som ingår: 1 incheckad resväska max 23 kg samt 1 handbagage max 8 kg. 
Mat & dryck ombord: SAS bjuder alltid på kaffe/te. Ingen mat ingår, men enklare förtäring och dryck 
finns till försäljning ombord. 

 
HOTELL - Hotel Haffner 

Hotel Haffner ligger bara 3 minuters promenad från Sopots strandpromenad. Här erbjuds ett lyxigt spa- 
och hälsocenter med pool, bastu och gym. Rummen har satellit-TV och gratis internet. Hotellet har 
rymliga, luftkonditionerade rum har också eget badrum med dusch eller stort badkar. I rummen finns 
dessutom en välfylld minibar, ett skrivbord och badrockar. 
 
Hotellets restaurang serverar medelhavsrätter och traditionella polska specialiteter. Amerikanska rätter 
får du i hotellets bar. Hotellet har också en terrass där du kan koppla av och njuta av utsikten. 
 
Hotellet har ett spa som ingår för boende gäster. 
Till Sopots berömda pir är det 14 minuters promenad från Hotellet. 
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Förslag restauranger till middagarna 

 

1. Sopot 737 L'entre Villes Restaurant 

Sopot 737 L'entre Villes Restaurant som är en av de absolut bästa 
i Trestadsom-rådet. Ligger i en villa, fördelat på två plan. Båda 
planen tar mellan 70–110 personer. Modern trendig inredning 
med stora foton på väggarna och sköna soffor i olika färger. 
Menyn anpassas efter gruppens önskemål men en titt i la 
cartemenyn avslöjar att man gärna serverar modern tappning 
på det polska köket. Vinlistan är omfångsrik och bra. 
 
 
2. Browar Mijeski Restaurant och bryggeri 

 
Browar Miejski Sopot har på senare tid blivit en av de mer 
populära minibryggerierna/restaurangerna i Sopot. Menyn är 
såväl polsk som internationell.till dryck tar man gärna någon av 
deras egna ölsorter. På sommaren finns en välbesökt terrass där 
man kan njuta av utsikten. 
 
 
Pris: 5990 kr/per person 

 

Priset inkluderar: 

- Flyg enligt program ovan i ekonomiklass 
- Dagsaktuella flygplatsskatter (f.n SEK 1350) Obs skatterna kan ändras fram till utställande av biljett 
- Ankomsttransfer med svensktalande guide 
- 2 nätter i delat dubbelrum enligt ovan 
- 2 frukost på hotellet 
- 2 st. gemensam middag inkl. 3 rätter - dryck ingår ej 
- Avresetransfer med egen buss utan guide 
- En digital anmälningslänk för att förenkla administrationen för dig som beställare 
- Ett mobilt avresemeddelande/program till alla deltagare 
- Möjlighet att kommunicera med deltagarna före, under och efter arrangemanget via SMS (3 st 

utan kostnad) eller e-post 
 
Till priserna nedan tillkommer 2.67% marginalmoms (EU-moms) som är avdragsgill för företag med F-skatt 
sedel och momsavdragsrätt. 
 
Tillval:  

Enkelrumstillägg: 1750 kr/person 
Avbeställningsskydd: 299 kr/person 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


