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Hos oss på 204 Experience så ligger vi i framkant med att förenkla hur 
privatpersoner och företag genomför sina semestrar, möten & aktiviteter. Vi 
tar ansvar för att ge er en unik upplevelse oavsett vilken del vi är involverad 
i. För er semesterfirare så tar vi över rollen som organisatör och erbjuder en 
komplett paketering som besparar er åtskilliga timmar. Vi samarbetar med 
över 350 anläggningar i Norden och gör gärna grovjobbet så ni kan lägga 

fokus på det viktiga – själva semestern☺ Ni kan se oss lite som er privata 
semesteragent!

Starta er semester i Skåne på 
vackra Österlen och fantastiska 

Ystad Saltsjöbad. Här blir ni 
ordentlig bortskämda och hela 
familjen har ett stort utbud av 

aktiviteter, kulinariska upplevelser 
och sköna bad i hav och pool att 

se fram emot. Njut av det 
böljande vackra landskapet och 

havet under er cykeltur samtidigt 
som picknickkorgen är packad 

med lokala läckerheter. Låt dessa 
dagar bli en perfekt start på 

semestern innan ni rullar vidare 
upp längst kusten. 

Väl framme på Riviera Strand i 
somriga Båstad så har ni anlänt 
till en anläggning som lagt sitt 

fokus på just familjetrivsel. 
Aktivitetsutbudet är stort och ni 
kommer inte behöva oroa er för 
att barnen inte hålls sysselsatta. 

Fräscha och moderna rum, 
strandbad och pooler, 

mountainbikeleder, minigolf, 
pingis, golf och vandringsleder 
väntar rakt utanför dörren. En 

bonus vi lagt in är en dagsutflykt 
med båt till Hallands Väderö för 
en heldag med picknick och bad. 



ÖSTERLEN & VÄSTKUSTEN 
YSTAD SALTSJÖBAD

Familjepaket

Anläggning: Ystad Saltsjöbad 19 – 23 juli (mån – fre)
Antal resenärer: 4 personer. Incheck 15.00, utcheck 11.00

Innehåll - YSTAD SALTSJÖBAD

Rum

✓ Boende i bekväma familjerum med utsikt över poolen
✓ 4 sängplatser fördelat på två sovrum med angränsande dörr 

Mat

✓ 4 frukostar  
✓ 3 luncher inkl. mineralvatten eller läsk 
✓ 2 tre-rätters middagar inkl. 1 glas vin/öl per vuxen och en läsk för barn på 

restaurang Port. 1 à la carte middag och besök till The Shuffle Bar

Aktiviteter

✓ Två st 45 min relaxing massage 
✓ Hyra av 4 elcyklar, picknickkorg och karta till utflyktsmål under en heldag
✓ Full access till spa (åldergräns 16 år) 
✓ 1 timmas shuffleboard på The Shuffle Bar

Tillval
- Övriga måltider och dryck
- Tosselilla Sommarland
- Ystad Djurpark
- Padelmatch

Mer information
www.ysb.se

http://www.ysb.se/
http://www.ysb.se/




ÖSTERLEN & VÄSTKUSTEN 
HOTEL RIVIERA STRAND

Familjepaket

Anläggning: Hotel Riviera Strand 23 – 26 juli (fre-mån)
Antal resenärer: 4 personer. Incheck 15.00, utcheck 11.00

Innehåll – HOTEL RIVIERA STRAND

Rum

✓ Boende i 46 kvm superior rum med en dubbelsäng och en våningssäng 
✓ Vardagsrum med pentry, stort badrum, stor balkong eller uteplats

Mat

✓ 3 frukostar  
✓ 2 luncher inkl. mineralvatten eller läsk 
✓ 3 två-rätters middagar inkl. 1 glas vin/öl per vuxen och en läsk för barn per 

middag

Aktiviteter

✓ Heldagsutflykt med båt till Hallands Väderö för sol, bad & inkluderande 
picknickkorg 

✓ 1 timmas förbokad padelmatch
✓ 4 aktivitetspass till Kungsbyggets äventyrspark. (inkl. zip-line, rodel mm)

Tillval
Övriga måltider och dryck
Mountainbiketur i naturreservatet 

Mer information
hotelrivierastrand.se/

https://kungsbygget.com/
https://hotelrivierastrand.se/
hotelrivierastrand.se/
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Total kostnad för paketet: 44 953 kr

Vårt fokus är att alltid kunna erbjuda så förmånliga boknings- och 
avbokningsregler som marknaden tillåter för varje specifikt tillfälle. 
Speciellt nu i dessa pandemitider. 

Vid bokningstillfället av er semester så avlägger ni 20% av totalen som 
bekräftar och håller er bokning. Resterande 80% betalas 4 veckor innan 
avresa. 

Avbokning

Om det skulle vara nödvändigt att boka av er resa så gäller följande 
avbokningsregler: 

• Från bokningstillfälle till 28 dagar innan avresa = 100% återbetalning

• Från 27 dagar till 14 dagar innan avresa = 50% återbetalning

• Från 13 dagar till avresedag = ingen återbetalning

I resans pris ingår inte avbeställningsskydd vid sjukdom, utan här hänvisar 
vi er till er personliga hemförsäkring. 

För att läsa våra fullständig bokningsregler var vänlig KLICKA HÄR

BOKNINGSREGELER & PRIS

http://www.204experience.se/
https://cbd19559-c862-45c2-ab22-765b53b2734c.filesusr.com/ugd/6cad80_e31aaeb4e41d43ca9d05b138ba053570.pdf

