AKTYWNOŚĆ dla klientów
indywidualnych

Skandynawski
GEOspacer
W krainie trolli, olbrzymów
i cydrowych napojów
Czas trwania: 3 dni

Realizacja przy min. 20 uczestnikach
Termin: 23 – 25.09.2022

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,
 przejazd do Simrishamn, gdzie rozpoczniemy naszą przygodę od spaceru po
dawnym dnie morza i od tajemniczej, pełnej niesamowitych opowieści
„księżowskiej wanny” sprzed ponad 550 milionów lat! Następnie udamy się do
parku, który aż „kipi” od różnorodności geologicznej, niezwykłych wąwozów,
kamiennych kręgów, labiryntów oraz nagich, pozbawionych roślinności wzgórz.
Będzie to niezwykle malowniczy i dość wymagający spacer po terenie Parku
Narodowego Stenshuvud znanego jako mitologiczna kraina trolli i olbrzymów,
a niemal każdy jego zakątek niesie ze sobą liczne opowieści z krainy
skandynawskich legend. Najciekawsze oraz najbardziej urozmaicone pod
względem geologicznym miejsce w całej Skanii. Na końcu udamy się do
największego skarbu regionu, którego nie należy pominąć – jabłecznych sadów,
z których wytwarza się tradycyjny cydr – Kivik,
 słodka przerwa na tradycyjną, szwedzką szarlotkę i kawę,
 czas wolny – możliwość spróbowania oraz zakupu różnego rodzaju napojów
oraz przetworów w „jabłkowym” sklepie,
 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:

594 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

693 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

450 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,
 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 pieszej wycieczki jest zróżnicowana i wymagająca (ok. 11 km),
 sugerowane kieszonkowe 250 – 300 SEK,
 wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (również przez
dzieci) który uprawnia do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub
paszport).

Do zobaczenia na pokładzie!

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

