WYCIECZKA dla klientów
indywidualnych

Wakacyjny zawrót
głowy – Liseberg
Rejs promem Skania i promem Polonia
połączony z wycieczką do Szwecji

Czas trwania: 4 dni
Realizacja przy min. 30 uczestnikach
Termin: 22 – 25.07.2022

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,
 06.30 – 07.30 śniadanie, zejście z promu,
 przejazd do Helsingborga - sercem tego portowego miasta jest Stortorget, przy
którym stoi miejski, neogotycki Ratusz oraz barokowy budynek banku.
Nieopodal zobaczymy gotycki Kościół św. Marii z zabytkowym wnętrzem a stąd
już blisko do twierdzy Kärnan, która przez ponad siedem wieków broniła
dostępu do Helsingborga,
 przejazd do Göteborga jednego z fundamentalnych miast portowych
w Skandynawii. Zwiedzanie miasta - dzisiejszy Göteborg odbudowany pod
koniec XIX wieku, przyciąga turystów swoimi szerokimi alejami, parkami
i imponującymi budowlami m.in.: Kamienny Pomost Stenpiren, Ratusz XVII w.,
klasycystyczna Katedra. W porcie Lilla Bommen na turystów czeka największy
żaglowiec zbudowany w Skandynawii – The Viking z 1902 roku, w którym
obecnie funkcjonuje hotel oraz budynek Opery, który kształtem przypomina
skrzydła mewy,
 czas wolny w centrum miasta (możliwość wejścia do Ogrodu botanicznego lub
rejsu kanałami we własnym zakresie) – około 1,5 h,
 przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
 kolacja w hotelowej restauracji,
 czas wolny, nocleg.
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Dzień trzeci:
 08.00 - 09.00 śniadanie, wykwaterowanie,
 dalsze zwiedzanie Göteborga – na Starym mieście zobaczymy m.in. pomnik
Gustav Adolfs Torg, pod którego rządami Szwecja w XVII wieku stała jedną z
największych potęg militarnych Europy oraz wiele innych ciekawych innych
zabudowań, gdzie zlokalizowane są restauracje, sklepy i kawiarnie,
 przejazd i wejście do Parku Liseberg, który jest największym lunaparkiem w
Skandynawii, a w 2005 roku został uznany przez magazyn Forbes najlepszym
parkiem rozrywki na świecie. Można tu robić dosłownie wszystko – od
przejażdżki największą w Skandynawii kolejką górską, poprzez podziwianie
miasta z wysokiego na 60 m diabelskiego młyna, na słuchaniu światowej klasy
muzyków kończąc,
 czas wolny w Parku Liseberg (około 3 h),
 około 16.00 wyjazd z Göteborga i przejazd do Ystad ,
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na
pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach,
 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:

1215 zł

Cena za osobę w kabinie dwuosobowej

1440 zł

Cena za osobę w kabinie jednoosobowej

1035 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 nocnego na promie Skania i promie 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,
 jeden nocleg ze śniadaniem w hotelu w Göteborgu,
 kolację w hotelowej restauracji,
 zwiedzanie Helsingborga,
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 zwiedzanie Göteborga,
 opłatę za bilet wstępu do Parku Liseberg ,
 obsługę i przejazd autokarem na całej trasie wg programu,
 opiekę pilota/przewodnika w trakcie trwania wycieczki wg programu,
 ubezpieczenie NNW i 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 – 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,
 sugerowane kieszonkowe: około 400 SEK (korzystanie z atrakcji w Parku
Liseberg dodatkowo płatne),
 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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