WYCIECZKA dla klientów
indywidualnych

Długi weekend
w Skandynawii
Rejs promem Skania i promem Polonia
połączony z wycieczką do Skandynawii
Czas trwania: 4 dni

Realizacja przy min. 30 uczestnikach
Termin: 16 – 19.06.2022

Ramowy program:
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka uczestników wycieczki w Szczecinie (Plac Rodła 8, parking przed
głównym wejściem 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,
 przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie - mostem
Øresund do Kopenhagi,
 wizyta w Kopenhadze której symbolem jest słynna Mała Syrenka – skromna,
dziewczęca postać przykucnięta na kamieniu i nostalgicznym wzrokiem
wypatrująca ukochanego. Tuż obok niej znajduje się Przystań Królewska i Park
Langeline. W stolicy Danii zobaczymy również zimową rezydencję duńskiej
rodziny, czyli Pałac Amailenborg, na którego straży stoją gwardziści ubrani
w charakterystyczne czarno-niebieskie mundury i wysokie czapki z futra.
Odwiedzimy też Port Nyhavn, gdzie urocze, małe kamieniczki z barwną fasadą
okalają portowy kanał, a w swoich wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji,
barów i kawiarni,
 rejs kanałami Kopenhagi,
 czas wolny – spacer po deptaku Stroget znanym mi.in. z najmodniejszych
sklepów, restauracji i występów licznych artystów, muzyków,
 obiadokolacja w restauracji w Kopenhadze,
 wyjazd z Kopenhagi, przejazd wybrzeżem nad cieśniną Sund czyli Duńską
Riwierą do Helsingor, która zachwyci pięknymi krajobrazami oraz interesującymi
budowlami, majestatycznie zwróconymi ku morzu,
 przeprawa promowa do Helsingborga,
 przejazd do hotelu w Ängelholm, zakwaterowanie,
 czas wolny, nocleg.
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Dzień trzeci:
 08.00 – 09.00 śniadanie, wykwaterowanie,
 przejazd do Helsingborga – zabytkowe miasto portowe Szwecji, które zachwyca
barokowymi uliczkami. Jego sercem jest plac miejski, gdzie znajduje się okazały
secesyjny Ratusz, tuż obok znajduje się XIV-wieczny kościół najświętszej Marii
Panny, który zachwyca gotycką zabudową oraz pięknym wnętrzem,
 wizyta w Pałacu Sofiero i jego ogrodach - ten piękny obiekt wraz z otaczającym
go parkiem przez lata pełnił funkcję królewskiej rezydencji. Dziś pałac i przyległe
mu tereny słyną ze wspaniałych rododendronów oraz tematycznych ogrodów
pełnych kwiatów i drzew,
 przejazd do Malmö – około 13.00 wizyta w Muzeum Techniki i Komunikacji.
Twierdza/Cytadela to dziś najstarszy renesansowy zamek Skandynawii, gdzie na
miejscu możemy zobaczyć kokpity samolotów, wnętrze symulatora kontroli
lotów oraz budowę silnika odrzutowego. Jedną z największych atrakcji muzeum
jest idealnie zachowana łódź podwodna U3,
 zwiedzanie Malmö – to miasto o dwóch obliczach, gdzie wizytówką jego
zabytkowej części jest Rådhuset – Ratusz zdobiący miejski rynek Stortorget oraz
budynek Turning Torso, który jest najwyższym budynkiem mieszkalnym
w Szwecji i stanowi symbol unikalnej architektury nowoczesnej części miasta.
Tuż obok można przespacerować się deptakiem z widokiem na most Øresund,
 czas wolny w Malmö (około 1,5 h),
 przejazd do Ystad – miasto portowe Skanii, w którym znajdziemy XIII-wieczny
układ uliczek, szachulcowe kamieniczki, piękny Kościół Najświętszej Marii Panny
czy wyjątkowy klasztor Franciszkanów z 1267 roku, ale także główne miejsca
akcji cyklu powieści detektywistycznych szwedzkiego pisarza Henninga
Mankella,
 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.
Dzień czwarty:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia,
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu,
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki.

Cena:

1215 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

1413 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

945 zł

Specjalna cena
dla dzieci do 7 lat

Przy zakwaterowaniu w kabinie z rodzicem
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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,
 suchy prowiant w II dniu wycieczki,
 jeden nocleg ze śniadaniem w hotelu w Ängelholm,
 kolacja w restauracji w Kopenhadze w II dniu wycieczki,
 zwiedzanie Kopenhagi,
 zwiedzanie Malmö, Helsingborga, Ystad,
 opłata za rejs kanałami Kopenhagi w II dniu wycieczki,
 bilet wstępu do Pałacu Sofiero w Helsingborgu w III dniu wycieczki,
 bilet wstępu do Muzeum Malmöhus Slott (Twierdza/Cytadela) w Malmö
w III dniu wycieczki,
 opłatę za przejazd autokaru mostem Øresund (Dania – Szwecja) w jedną
stronę,
 opłatę za przeprawę promową na trasie Helsingor – Helsingborg w jedną
stronę,
 przejazd i obsługę autokaru 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, 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 i około 250 SEK (atrakcje, 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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