AKTYWNOŚĆ dla klientów
indywidualnych

Morskie morsów
kąpiele
Rejs promem Skania połączony
z morsowaniem w Ystad
Czas trwania: 2 dni
Realizacja przy min. 20 uczestnikach
Terminy: 11 – 12.11.2022, 03 – 04.12.2022

Ramowy program:
Dzień pierwszy:
 20.45 zbiórka uczestników w Świnoujściu (terminal promowy,
ul. Dworcowa 1),
 21.00 odprawa biletowa, zaokrętowanie na pokład promu Skania,
zakwaterowanie w kabinach,
 spotkanie organizacyjne z trenerem,
 23.00 wypłynięcie promu w morze,
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów,
 nocleg.
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad,
 07.00 – 08.00 śniadanie, opuszczenie promu,
 w ramach rozgrzewki – przyjemny trucht do hotelu Ystad SPA
Saltsjöbad, urokliwie położonego nad brzegiem morza, gdzie
zaczniemy swoją szwedzką przygodę z morsowaniem. Ta krótkotrwała
kąpiel w zimnej wodzie praktykowana jest najczęściej w porze
jesienno-zimowej. Morsy są przekonane, że taki rodzaj aktywności ma
bardzo korzystny wpływ na ludzki organizm,
 morsowanie w zimnych wodach Bałtyku,
 mini spa w hotelu Ystad Saltsjöbad w Ystad,
 spacer po mieście,
 12.30 odprawa, ponowne zaokrętowanie uczestników na pokład
promu Skania,
 13.00 posiłek regeneracyjny – obiad,
 13.30 wypłynięcie promu w morze,
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów,
 18.30 kolacja,
 20.00 przypłynięcie do Świnoujścia,
 opuszczenie promu, zakończenie wycieczki.
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Cena:

594 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

693 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

468 zł

Specjalna cena
dla dzieci do 7 lat

Przy zakwaterowaniu w kabinie z rodzicem
Cena zawiera:
 przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście,
 miejsce w kabinie podczas rejsu promem Skania w obie strony,
 śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad ,
 obiad na promie Skania na trasie Ystad – Świnoujście ,
 kolację na promie Skania na trasie Ystad – Świnoujście ,
 specjalną ofertę mini spa w hotelu Ystad Saltsjöbad,
 opiekę wykwalifikowanego trenera,
 ubezpieczenie NNW, KL,
 dodatek paliwowy i ekologiczny,
 opłatę z tytułu Funduszu Gwarancji Turystycznej i Pomocowej.

Uwagi:
 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu,
 wymagane minimum uczestników – 20 osób,
 oferta zawiera napoje do posiłków na promach (kawa lub herbata,
woda mineralna),
 dostępne są również kabiny 3-osobowe i 4-osobowe w takiej samej
cenie jak oferta z kabiną 2-osobową,
 nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych miejsc w kabinie
dwuosobowej, należy wykupić ofertę zakwaterowania w kabinie
jednoosobowej,
 istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia ręczników,
 wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (również
przez dzieci) który upoważnia do przekroczenia granicy (dowód
osobisty lub paszport).
Ważne:
Obowiązkowo wymagane skarpetobuty.
Wskazane piankowe rękawiczki i czapka.

Do zobaczenia na pokładzie!
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