WYCIECZKA dla klientów
indywidualnych

Zabawa na całego
Legoland i Kopenhaga
dla każdego
Rejs promem Skania i Polonia połączony
z wizytą w parku Legoland Billund
Czas trwania: 4 dni
Realizacja przy min. 30 uczestnikach
Termin: 12 – 15.08.2022

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,
 06.00 – 07.00 śniadanie, zejście z promu,
 w drodze do parku Legoland przejedziemy wyjątkowymi mostami. Jednym
z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – mostem Øresund do
Kopenhagi dalej mostem Storebælt łączącym duńskie miasta Korsor i Nyborg
oraz mostem Lillebælt nad Cieśniną Mały Bełt łączącym półwysep Jutlandzki
z wyspą Fionią,
 około 12.30 przyjazd do Legoland Billund – największego parku Legoland na
świecie, w którym wszystko jest z klocków Lego. Znajdują się tam miniatury
autentycznych budowli, m. in.: Stadion drużyny FC København, Pałac Królewski
czy Statua Wolności,
 czas wolny do dyspozycji uczestników na terenie parku rozrywki (około 6 h),
 około 19.30 przejazd do hotelu w Vejle , zakwaterowanie,
 czas wolny,
 nocleg.
Dzień trzeci:
 08.00 – 09.00 śniadanie, wykwaterowanie,
 przejazd do Odense – trzeciego pod względem wielkości miasta Danii, rodzinnej
miejscowości Hansa Christiana Andersena. Spacerując po mieście zobaczymy
miejsca związane z nim i jego twórczością,
 przejazd do stolicy Danii – Kopenhagi. Zwiedzanie miasta, którego symbolem
jest słynna Mała Syrenka – skromna dziewczęca postać przykucnięta na
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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,
 obiad,
 czas wolny (około 1,5 h),
 około 19.30 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji,
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 czwarty:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia,
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu,
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki.

Cena:

1233 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

1458 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

1080 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,
 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,
 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu w Vejle,
 zwiedzanie Odense,
 zwiedzanie Kopenhagi,
 obiad w restauracji w Kopenhadze w III dniu wycieczki,
 transport autokarowy 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.
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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,
 oferta nie zawiera biletu wstępu do parku Legoland Billund – istnieje
możliwość wcześniejszego zakupienia biletu na stronie
https://www.legoland.dk/billetter-saesonpas/,
 sugerowane kieszonkowe ok. 400 DKK (atrakcje, pamiątki),
250 – 400 DKK (opłata za bilet wstępu do Parku Legoland Billund),
 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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