AKTYWNOŚĆ dla klientów
indywidualnych

Skandynawski
GEOspacer
W kuźni Thora – szlakiem wygasłych
wulkanów Skanii
Czas trwania: 3 dni
Realizacja przy min. 20 uczestnikach
Termin: 20–22.08.2022

Ramowy program:
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka uczestników imprezy w Szczecinie (Plac Rodła 8, parking przed
głównym wejściem hotelu Radisson BLU), spotkanie z pilotem,
 19.15 wyjazd ze Szczecina, przejazd do Świnoujścia,
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na pokład
promu Skania, zakwaterowanie w kabinach,
 spotkanie organizacyjne z przewodnikiem,
 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, zejście z promu,
 spacer rozpoczniemy w Parku Narodowym Söderasen, który jest jednym
z największych obszarów chronionych lasów w Europie Północnej na
wyznaczonym obszarze około 16 km2. To popularne miejsce dla miłośników
przyrody, którzy chcą spędzić czas na wędrówkach i zostawić za sobą stresy
współczesnego świata. Trafimy do samego serca kuźni boga Thora, a raczej
tego, co po niej zostało. Około 80 – 70 milionów lat temu miejsce to tętniło
pulsującą lawą i eksplozjami wulkanów. Do dnia dzisiejszego znajdziemy tam
pozostałości dawnych stożków oraz kominów wulkanicznych. Doświadczymy
krajobrazu ukształtowanego przez aktywną planetę na granicy dwóch wielkich
płyt litosfery. Odwiedzimy m.in. fantastyczny wąwóz Skäralid, nazywany
Skandynawskim Wielkim Kanionem oraz zajrzymy do jeziora Odensjön,
powstałego w… kraterze wulkanu,
 przejazd do Bosjökloster – tutaj zawitamy w murach średniowiecznego
klasztoru, gdzie niegdyś schronienie znajdowali pielgrzymi wędrujący szlakami
w kierunku Lund, a dziś każdy uraczy się tu pyszną kawą i niezapomnianym
smakiem domowego ciasta! Po kilometrach spędzonych na wulkanicznych
szlakach należy się chwila relaksu – „fika” w klimacie „lagom”,
 przejazd i zwiedzanie Ales Stenar – kamiennego monumentu składającego się
z prawie 60 głazów czyli tajemniczy Krąg Wikingów. Przypuszcza się, że
kompleks ten wzniesiony został około 1000 do 1500 lat temu i prawdopodobnie
pełnił funkcję miejsca kultu, obserwatorium astrologicznego lub grobowca dla
przodków wikingów. Do tej pory nie wiadomo jednak, kto i w jakim celu go
zbudował,
 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.

Szczegóły oferty na unityline.pl | Informacja i rezerwacja: tel. +48 88 02 909, wycieczki@unityline.pl

Dzień trzeci:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia,
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu,
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki.

Cena:

675 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

774 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

513 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 Polonia,
 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,
 kawę i ciastko w klasztorze Bosjökloster,
 zwiedzanie zgodnie z programem,
 transport z wyłączeniem pieszej części wycieczki,
 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 – 20 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,
 trasa wycieczki jest zróżnicowana (ok. 8 km),
 sugerowane kieszonkowe około 300 SEK,
 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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