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Odwiedziny u Hamleta i w królewskiej Kopenhadze
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

min. 30 os.

Czas trwania:

3 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy
 19.00 zbiórka uczestników wycieczki w Szczecinie, (Plac Rodła 8
parking przed głównym wejściem 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
 kolacja
 23.00 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 dyskoteka
 nocleg
Dzień drugi
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie 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.
 przeprawa promowa ze szwedzkiego Helsingborg na drugi brzeg
do duńskiego Helsingor aby zwiedzić wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO Zamek Kronborg. Potocznie zwany
jest Zamkiem Hamleta, w którym rozgrywała się akcja tego
najbardziej znanego dramatu autorstwa Wiliama Szekspira. Nam
pozostaje zagłębić się w murach Zamku czyli w kazamatach i kaplicy
oraz obejrzeć salę królewską i balową.
 przejazd wybrzeżem nad cieśniną Sund do Kopenhagi. Obszar ten
nazwany jest „Duńską Riwierą” ze względu na swój malowniczy
krajobraz a także domy i wille najbogatszych Duńczyków, które
majestatycznie zwrócone są w stronę morza.
 wizyta w Kopenhadze – to jedno z największych miast Skandynawii,
którego strzeże najsłynniejsza na świecie Mała Syrenka tuż przy
Przystani Królewskiej. W stolicy Danii zobaczymy także m.in.
Fontannę Bogini Gefion, Pałac Amalienborg a także XVIII wieczną
dzielnicę portową Nyhavn, która dla Duńczyków jest miejscem
relaksu i dobrej zabawy.
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czas wolny (ok. 1,5 godz.)
ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi i powrót mostem Øresund
do Szwecji, 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
dyskoteka
nocleg

Dzień trzeci
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu
 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy

Cena

695 PLN za osobę w kabinie dwuosobowej
795 PLN za osobę w kabinie jednoosobowej
Specjalna cena dla dzieci od 4 do 12 lat –

490 PLN

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 promem 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 wyjazdu
 zwiedzanie Zamku Kronborg – Hamleta (dziedziniec, kazamaty, sala
balowa i królewska)
 zwiedzanie Kopenhagi
 zwiedzanie Helsingborga
 opłatę za przejazd autokaru mostem Øresund (Dania-Szwecja) w jedną
stronę
 opłatę za przeprawę promową autokaru na trasie Helsingborg –
Helsingor w jedną stronę
 obsługę i przejazd autokarem na całej trasie wg programu
 opiekę pilota/przewodnika w trakcie trwania wycieczki wg programu
 ubezpieczenie NNW, KL
 dodatek paliwowy i ekologiczny
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organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności
zwiedzania atrakcji turystycznych
wymagane minimum uczestników – 30 osób
sugerowane kieszonkowe: około 200 DKK (na zakupy, posiłki i ewentualne
bilety wstępu w czasie wolnym)
oferta zawiera napoje do posiłków na promie Skania i promie Polonia
(kawa lub herbata, woda mineralna)
dzieci do 3 lat – bezpłatnie, bez świadczeń (wiek dziecka określany jest wg
rocznika)
dostępne są również kabiny 3-osobowe w takiej samej cenie jak oferta
z kabiną 2-osobową
organizator sugeruje posiadanie wygodnego obuwia sportowego
wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości
do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport)
możliwość zbiórki bezpośrednio w Świnoujściu o godz. 20:45
(miejsce: ul. Dworcowa 1, I piętro na terminalu promowym)
animacje dla dzieci na promie Skania i na promie Polonia dostępne są
w terminie 16.06-31.08.2016.

Do zobaczenia na pokładzie!
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