AKTYWNOŚĆ dla klientów
indywidualnych

Skandynawski
GEOspacer
Na granicy dwóch światów
– na pieszo przez półtora miliarda lat!
Czas trwania: 3 dni

Realizacja przy min. 20 uczestnikach
Termin: 25 – 27.06.2022

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 Kullaberg, gdzie rozpoczniemy naszą wycieczkę – spacer, na który
wyruszymy, będzie kwintesencją skandynawskiej przyrody na niewielkim
obszarze Rezerwatu Przyrody Kullaberg. Jest to jedna z najważniejszych
geologicznych granic naszego kontynentu oddzielająca dwa światy, które różnią
się między sobą o 1,5 miliarda lat! Dotkniemy jednych z najstarszych skał na kuli
ziemskiej, zajrzymy do tajemniczych grot (Silvergrottan, Josefinelust) tuż przy
cieśninie Kattegatt i wdrapiemy się na najwyższy punkt Skanii. To miejsca, które
przyciągają turystów swoją magią, krajobrazem i skalistymi klifami. To właśnie
w tym miejscu swoje bazy mieli waleczni Wikingowie. Ponadto jest to jedno
z najlepszych stanowisk obserwacyjnych dzikiego ptactwa wodnego, które na
skalistych klifach Kullaberg założyło swoje liczne kolonie. To właśnie tam
skonstruowano kontrowersyjne drewniane rzeźby Nimis z drewna
wyrzuconego przez wodę,
 czas wolny – możliwość degustacji lokalnego piwa w porcie w Mölle,
 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.
Dzień trzeci:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia,
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu,
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki.
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Cena:

558 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

657 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

405 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. 6 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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