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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 med 
kompisarna i Skåne på vackra 
Österlen och fantastiska Ystad 

Saltsjöbad. Här blir ni ordentlig 
bortskämda och er grupp 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 Skansen i somriga 
Båstad så har ni anlänt till en 

semesterlegendar som har det 
där lilla extra. Aktivitetsutbudet 

är stort och ni kommer få uppleva 
både lugn och ro, men även fart 
och fläkt på havet. Fräscha och 

moderna rum, underbara 
middagar på 3 olika restauranger, 
strandbad, flera spa och pooler 

och cykeltur till Norrvikens 
trädgårdar & chocolaterian. En 

bonus vi lagt in är en dagsutflykt 
med er privata rib-båt till 

Hallands Väderö för ett stop med 
picknick och bad. 



ÖSTERLEN & VÄSTKUSTEN 
YSTAD SALTSJÖBAD
”Goda vänner paketet”

Anläggning: Ystad Saltsjöbad 15 – 18 juli (torsdag – söndag)
Antal resenärer: 2 personer. Incheck 15.00, utcheck 11.00.

Innehåll - YSTAD SALTSJÖBAD

Rum

✓ Boende i 3 nätter i härliga deluxerum med havsutsikt

Mat

✓ 3 frukostar  
✓ 2 luncher inkl. ett glas vin eller öl per måltid
✓ 2 tre-rätters middagar inkl. 1 flaska vin per rum och måltid på restaurang 

Port. 1 middag inkl. ett glas vin eller öl och besök till The Shuffle Bar

Aktiviteter

✓ Två st 45 min relaxing klassisk massage
✓ Hyra av 2 elcyklar, picknickkorg och karta till utflyktsmål under en heldag
✓ Full access till spa  
✓ 2 timmars förbokad padelmatch
✓ 1 timmas shuffleboard på The Shuffle Bar

Tillval
- Övriga måltider, dryck och aktiviteter

Mer information
www.ysb.se

https://www.ysb.se/hotell/rum/deluxerum/
https://www.ysb.se/restaurang/port/
https://www.shufflebar.se/
http://www.ysb.se/
http://www.ysb.se/




ÖSTERLEN & VÄSTKUSTEN 
HOTEL SKANSEN BÅSTAD

”Goda vänner paketet”

Anläggning: Hotel Skansen Båstad 18 – 21 juli (söndag - onsdag)
Antal resenärer: 2 personer. Incheck 15.00, utcheck 11.00.

Innehåll – HOTEL SKANSEN BÅSTAD

Rum

✓ Boende i 3 nätter i de nya härliga dubbelrummen i kongresspaviljongen

Mat

✓ 3 st frukostar  
✓ 3 st tre-rätters middagar inkl. 1 flaska vin per middag och rum. Vi sprider ut 

upplevelsen på tre olika fantastiska restauranger: Sand, Papas och Boathouse. 

Aktiviteter

✓ Halvdagsutflykt med egen Rib-båt och dess kapten. Vi tar er med på ett 
sälsafari först för att sedan avsluta på Hallands Väderö där ni under 60 min får 
bada, sola och njuta av en från Hotellet packad picknickkorg  

✓ Två st 45 min relaxing klassisk massage
✓ Hyra av 2 cyklar per rum och entrépass till Norrvikens Trädgårdar och 

Chocolaterian 
✓ Dagliga entrépass till deras spa (inkl. kallbadhuset och nya rooftop poolen) 

Tillval
Övriga måltider, dryck och aktiviteter

Mer information
hotelskansen.se/

https://hotelskansen.se/rum-sviter/kongresspaviljong/
https://hotelskansen.se/mat-dryck/restaurang-sand/
http://papasrestaurang.se/
https://www.boathousebastad.com/
https://norrvikenbastad.se/
http://www.chocolaterian.nu/
https://hotelskansen.se/spa/kallbadhuset/
https://hotelskansen.se/spa/rooftop-spa/
https://hotelskansen.se/spa/kallbadhuset/
hotelrivierastrand.se/
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Total kostnad för paketet: 35 761 kr vid bokning av 3 rum á 6 personer.
Vid 2 rum á 4 personer = 36 961 kr. Vid 1 rum á 2 personer = 38 161 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 2 veckor innan 
avresa. 

Avbokning

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

• Från bokningstillfälle till 21 dagar innan avresa = 100% återbetalning

• Från 21 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

BOKNINGSREGLER & PRIS
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