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Szlakiem szwedzkich kryminałów
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

min. 30 os

Czas trwania:

4 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 Lund- miejsca gdzie akcję swoich powieści umieściła
Karin Wahlberg. Fabuła serii dzieje się w Szpitalu Uniwersyteckim,
gdzie głównie skupia się akcja książki. Lund jest również miastem,
gdzie można zobaczyć najstarszą romańską Katedrę, która
imponuje swoją architekturą i kilkusetletnią historią ze
średniowiecznym zegarem astronomicznym. Tuż obok znajdują się
najstarsze budynki uniwersytetu a spacerując po dziedzińcu
można przyjrzeć się kamieniom runicznym w epoki Wikingów
 przejazd do Göteborg - umiejscowiony w pobliżu ujścia rzeki Gota,
dzisiejszy Göteborg 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. Na Starym mieście natomiast
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 zabudowań, gdzie
zlokalizowane są restauracje, sklepy i kawiarnie.
 czas wolny
 ok. 18:30 przejazd do hotelu Clarion Collection Hotel Odin •••• w
Göteborg
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zakwaterowanie
kolacja w hotelowej restauracji
czas wolny i nocleg

Dzień trzeci
 08.00 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
 Przejazd do Fjällbacka – malowniczego kurortu, który wyrósł ze
skromnej rybackiej wioski. Ostatnimi czasy Fjällbacka stała się
znana dzięki szwedzkiej pisarce Camilli Läckberg, akcja jej
kryminalnych powieści rozgrywa się właśnie w tym malowniczym
miejscu. W miasteczku odwiedzimy miejsca doskonale znane
czytelnikom sagi m.in. przystań obok Hotelu Bryggan, klif królewski
Kungsklyftan oraz plac zabaw obok pomnika Ingrid Bergman.
 przejazd do Helsingborga – krótki spacer po mieście, którego
sercem 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 Ystad
 wizyta w Ystad - mieście portowym Skanii, gdzie znajdziemy XIIIwieczny malowniczy układ uliczek, szachulcowe kamieniczki,
piękny Kościół czy wyjątkowy klasztor ale także główne miejsca
akcji cyklu powieści detektywistycznych szwedzkiego pisarza
Henninga Mankella. Podążając tropem głównego bohatera,
inspektora Kurta Wallandera, w poszukiwaniu ukrytych znaków i
mrocznych tajemnic, odkryjemy prawdziwą duszę tego urokliwego
miasta a także zobaczymy charakterystyczne miejsca powieści
m.in. dom przy Mariagatan 10, ulubiony Hotel Continental,
cukiernię Fridolfs i oczywiście komendę policji, gdzie inspektor
spędza najwięcej czasu
 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 czwarty
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu
 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki
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Cena

1 165 PLN
1 560 PLN

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

Specjalna cena dla dzieci od 4 do 12 lat –

885 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
 Nocleg ze śniadaniem w hotelu Clarion Collection Hotel Odin •••• w
Göteborg w II dniu wyjazdu
 Kolacja w hotelowej restauracji w II dniu wyjazdu
 Zwiedzanie Lund
 Zwiedzanie Göteborga
 Zwiedzanie Fjallbacki
 Zwiedzanie Helsingborga
 Zwiedzanie Ystad
 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 200 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)
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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)
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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