Unity Line Limited Sp. z o.o.

WYCIECZKA

Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

dla klientów indywidualnych

www.unityline.pl/wycieczki

Malmö
Rejs promem Skania połączony ze zwiedzaniem szwedzkiego Malmö
Liczba uczestników:

min. 30 os.

Czas trwania:

2 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
 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 autokarem i krótkie zwiedzanie Malmö - to miasto
o dwóch obliczach, gdzie wizytówką jego zabytkowej części jest
Rådhuset – Ratusz zdobiący miejski rynek Stortorget oraz budynek
Turning Torso, który jest najwyższym budynkiem mieszkalnym
w Szwecji i stanowi symbol unikalnej architektury nowoczesnej
części miasta zwanej Västra Hamnen. Tuż obok można
przespacerować się nadmorskim deptakiem z widokiem na most
Øresund. Spacer po okolicy to prawdziwa gratka dla amatorów
współczesnej architektury, gdyż znajdziemy tu zarówno stylowe
bloki mieszkalne z widokiem na morze, jak i maleńkie, otoczone
ogrodami i tarasami domy jednorodzinne. Planiści z Malmö
odnieśli sukces nie tylko na polu konstrukcyjnym, ale także
w wymiarze praktycznym, czyniąc z Malmö atrakcyjne i przyjazne
miejsce dla mieszkańców jak i zwiedzających.
 powrót do Ystad – spacer po mieście malowniczymi uliczkami
wzdłuż których ciągną się wielowiekowe szachulcowe kamieniczki.
 13.00 odprawa na terminalu promowym, ponowne zaokrętowanie
uczestników na pokład promu Skania
 13.30 wypłynięcie promu w morze
 obiad
 występ Kony Puppets
 warsztaty kulinarne z Szefem Kuchni
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty barów, sklepów
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Termin:

27-28.07.2016, 10-11.08.2016,
17-18.08.2016, 24-25.08.2016
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20.00 przypłynięcie do Świnoujścia, opuszczenie promu
ok. 22.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki

Cena

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

215 PLN

Przy zakwaterowaniu w kabinie z rodzicem

Cena zawiera
 przejazd promem Skania na trasie Świnoujście - Ystad - Świnoujście
 miejsce w kabinie podczas rejsu nocnego i dziennego
 śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście - Ystad
 obiad na promie Skania na trasie Ystad - Świnoujście
 pokaz kulinarny na trasie Ystad - Świnoujście
 zwiedzanie Malmö
 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

Uwagi







organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności
zwiedzania atrakcji turystycznych
wymagane minimum uczestników – 30 osób
oferta zawiera napoje do posiłków na promie Skania (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
w trakcie rejsu występ Kony Puppets

http://www.kony.entro.pl/




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 dostępne są w terminie
16.06-31.08.2016.

Do zobaczenia na pokładzie!
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