WYCIECZKA dla klientów
indywidualnych

Bornholm – zielona
wyspa na Bałtyku
Rejs promem Skania i promem Polonia
połączony z wycieczką do Skandynawii
Czas trwania: 3 dni

Realizacja przy min. 30 uczestnikach
Terminy: 27 – 29.05.2022, 02 – 04.09.2022

Ramowy program:
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka uczestników wycieczki w Szczecinie (Plac Rodła 8, parking przed
głównym wejściem do hotelu Radisson BLU), spotkanie z pilotem,
 19.15 wyjazd ze Szczecina, przejazd autokarem do Świnoujścia,
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na pokład
promu Skania, zakwaterowanie w kabinach,
 21.45 kolacja,
 23.00 wypłynięcie promu w morze,
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów,
 nocleg.
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad,
 06.30 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu,
 przeprawa promowa na trasie Ystad – Rønne na duńską wyspę Bornholm
oddaloną o ok. 100 km od polskiego wybrzeża,
 wizyta w stolicy – zwiedzanie Rønne – największego miasta wyspy, gdzie
zobaczymy m.in.: Sankt Nicolai kirke – XIII-wieczny kościół pierwotnie
zbudowany w stylu romańskim, piękną białą latarnię morską, uruchomioną
w 1880 roku, najmniejszy domek w mieście, do którego wejścia prowadzą
charakterystyczne niebieskie drzwi,
 przejazd zachodnim wybrzeżem wyspy do ruin Zamku Hammershus
– zwiedzanie największego tego typu obiektu w północnej Europie,
 przejazd północno – wschodnim wybrzeżem wyspy do dawnej osady rybackiej
Allinge, które w XIX wieku przekształciło się w centrum wydobycia granitu,
 obiad w tradycyjnej wędzarni,
 przejazd do Gudhjem – krainy wędzonego śledzia – urokliwe miasteczko
położone u stóp góry Bokul, pełne klimatycznych, stromych uliczek,
 czas wolny,
 dalsze zwiedzanie wyspy gdzie w Østerlars zobaczymy największy i najstarszy
kościół rotundowy na wyspie, a następnie przejedziemy do miejscowości
Dueodde, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż w Europie,
 powrót do Ystad,
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na pokład
promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach,
 22.00 kolacja,
 22.30 wypłynięcie promu w morze,
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów,
 nocleg.
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Dzień trzeci:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia,
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu,
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki.

Cena:

792 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

891 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

630 zł

Specjalna cena
dla dzieci do 7 lat

Przy zakwaterowaniu w kabinie z rodzicem
Cena zawiera:
 przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad,
 przejazd promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście,
 miejsce w kabinie podczas rejsu promem Skania oraz promem Polonia,
 kolację na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad,
 śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad,
 kolację na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście,
 śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście,
 przeprawę promową na wyspę Bornholm na trasie Ystad – Rønne – Ystad,
 zwiedzanie wyspy Bornholm wg programu,
 bilet wstępu do kościoła rotundowego,
 obiad w tradycyjnej wędzarni w Allinge,
 obsługę i przejazd autokarem na całej trasie wg programu,
 opiekę pilota/przewodnika w trakcie trwania wycieczki wg programu,
 ubezpieczenie NNW, KL,
 dodatek paliwowy i ekologiczny,
 opłatę z tytułu Funduszu Gwarancji Turystycznej i Pomocowej.

Uwagi:
 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności
zwiedzania,
 wymagane minimum uczestników – 30 osób,
 oferta zawiera napoje do posiłków na promach (kawa lub herbata, woda
mineralna),
 w ofercie również kabiny 3-osobowe w takiej samej cenie jak oferta z kabiną
2 - osobową (w miarę dostępności miejsc),
 nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych miejsc w kabinie dwuosobowej,
należy wykupić ofertę zakwaterowania w kabinie jednoosobowej,
 możliwość zbiórki bezpośrednio w Świnoujściu o godz. 20:45 (miejsce: ul.
Dworcowa 1, I piętro na terminalu promowym)
 przy rozpoczęciu wycieczki w Świnoujściu cena oferty nie ulega zmianie,
 numer kontaktowy do pilota/przewodnika wycieczki przekazywany jest przez
niego osobiście w dniu zbiórki.
 sugerowane kieszonkowe: około 300 DKK (m.in.: zakupy, posiłki, pamiątki),
 wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (również przez
dzieci) który uprawnia do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub
paszport),

Do zobaczenia na pokładzie!
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