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Pocztówka ze Szwecji – Łosie, Ikea i Volvo - NOWOŚĆ!
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

min. 30 os

Czas trwania:

5 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
 21.30 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 Ales Stenar, gdzie tuż nad wodami Bałtyku góruje
zagadkowy, tajemniczy kamienny monument w kształcie łodzi (Krąg
Wikingów).
 przejazd do tłoczni cydru w Kivik, gdzie znajduje się niepowtarzalny
„Dom Jabłka”, w którym poznamy historię miejsca i sposoby
produkcji cydru oraz odwiedzimy bogato zaopatrzony „jabłkowy”
sklep
 przejazd do Åhus, miasta słynącego z produkcji szwedzkiej wódki
Absolut – spacer po centrum z widokiem na zabudowanie fabryki
Absolut oraz po malowniczej marinie
 przejazd do Olofström - miasta słynącego z fabryki karoserii Volvo
oraz muzeum starych samochodów. W Muzeum zobaczymy
zabytkowe rowery, motocykle , samochody ciężarowe i osobowe,
jak i autobusy marek takich jak Volvo czy Ford.
 przejazd do Karlskrony – miasta wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, położonego na 33 wyspach
archipelangu Blekinge i będącego portem wojennym. Zwiedzanie
miasta m.in. Bryggareberget – punkt widokowy, Kosciół Admiralicji,
Nabrzeże królewskie czy drewniane domki Björkholmen
 czas wolny
 zakwaterowanie w hotelu First Hotel Ja ••••w Karlskronie
 kolacja w restauracji
 czas wolny i nocleg
INFORMACJA I REZERWACJA:

 91 35 95 600
 rezerwacje@unityline.pl

Termin:

29.04-03.05.2016

WYCIECZKA
Dla klientów indywidualnych

Dzień trzeci
 śniadanie w hotelu
 przejazd do Kalmar – miasta położonego nad Cieśniną Kalmarską,
nad którym góruje Kalmar Slott. Spacer po Starówce Gamla Stan z
XVII i XVIII-wieczną zabudową oraz krętymi, wąskimi uliczkami oraz
po rynku Stortorget, na którym zobaczymy XVII-wieczną barokową,
nietypową dla Szwecji katedrę Domkyrkan
 przejazd na punkt widokowy na most Ölandsbron
 przejazd sześciokilometrowym mostem Ölandsbron na wyspę
Oland –drugą co do wielkości szwedzką wyspę, krainę 400
drewnianych wiatraków, dzikich szwedzkich wybrzeży i rozległych
stepów
 przejazd do zamku Borgholm Slottsruin – zwiedzanie potężnych
ruin zamku zburzonego w 1806 r.
 przejazd do wiatraka Sandviks Kvarn - największy w całej
Skandynawii wiatrak, w którym obecnie mieści się muzeum oraz
restauracja
 czas wolny
 przejazd do Trollskogen tzw. „Puszczy Trolli” gdzie wybierając się na
spacer jednym z wyznaczonych szlaków zobaczymy powyginane
przez żywioły, porośnięte bluszczem drzewa.
 czas wolny
 przejazd do latarni „Lange Erik” znajdującej się na północnym
krańcu wyspy. Tu kończy się Olandia, intensywnie atakowana ze
wszystkich stron przez morskie fale
 czas wolny
 przejazd na Byrums Raukar – strzępiaste formacje skalne, dumnie
stojące nad bałtyckim brzegiem.
 droga powrotna w kierunku Kalskrony
 powrót do hotelu
 kolacja w restauracji
 nocleg
Dzień czwarty
 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
 przejazd do Parku Łosi Grönåsen Älgpark. Na samym wejściu
przywita nas „łosiowy” król Parku. Udamy się na piesze safari, gdzie
przy odrobinie szczęścia uda nam się wypatrzyć wśród drzew
rodziny łosi bądź nakarmić jedno ze zwierząt.
 przejazd do Växjö – spacer po mieście i zwiedzanie Katedry z XII
wieku
 czas wolny
 przejazd do Almhult – serca szwedzkiej Ikei. To tu Ingvar Kamprad
założył pierwszy sklep IKEA, która z czasem przekształciła się w
największą sieć meblarską na świecie. Czas wolny w sklepie.

INFORMACJA I REZERWACJA:

 91 35 95 600
 rezerwacje@unityline.pl

Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

www.unityline.pl/wycieczki

Unity Line Limited Sp. z o.o.

WYCIECZKA

Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

Dla klientów indywidualnych











www.unityline.pl/wycieczki

przejazd do Kristianstad, miasta założonego w 1614 r. z dużymi
placami i szerokimi ulicami. Odwiedzimy park Tivoli, zobaczymy tam
ciekawy budynek miejskiego teatru, kościół św. Trójcy, XIX-wieczny
Rådhus a także przespacerujemy się wzdłuż mokradeł nad rzeką
Helgeån.
przejazd 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
dyskoteka
nocleg

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

Cena

1 580 PLN
1 960 PLN

za osobę w pokoju/kabinie dwuosobowej
za osobę w pokoju/kabinie jednoosobowej

Specjalna cena dla dzieci od 4 do 12 lat –

1 330 PLN

Przy zakwaterowaniu w pokoju/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
 Kolacja na promie Skania na trasie Świnoujście - Ystad
 Śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście - Ystad
 Kolacja na promie Polonia na trasie Ystad - Świnoujście
 Śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad - Świnoujście
 Suchy prowiant w II dniu wyjazdu
 Dwa noclegi ze śniadaniem w hotelu First Hotel JA •••• w Karlskronie w II i
III dniu wyjazdu
 Kolacja w restauracji w Karlskronie w II i III dniu wyjazdu
 Zwiedzanie Ales Stenar
 Zwiedzanie Åhus
 Zwiedzanie Karlskrony
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Zwiedzanie Kalmar
Zwiedzanie wyspy Olandia
Zwiedzanie Växjö
Zwiedzanie Almhult
Zwiedzanie Kristianstad
Wstęp do tłoczni cydru w Kivik
Bilet wstępu do Muzeum Samochodów Brocenter w Olofström
Bilet wstępu do Ruin Zamku Borgholm na Olandii
Bilet wstępu do Parku Łosi Grönåsen Älgpark
Obsługa i przejazd autokarem na całej trasie wg programu
Obsługa 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
sugerowane kieszonkowe: około 300 SEK (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 pokoje/kabiny 3-osobowe w takiej samej cenie jak
oferta z pokojem/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)

Do zobaczenia na pokładzie!

INFORMACJA I REZERWACJA:

 91 35 95 600
 rezerwacje@unityline.pl

Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

www.unityline.pl/wycieczki

