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TRZY SKANDYNAWSKIE
KRÓLESTWA

SZWECJA, DANIA i NORWEGIA

wypłynięcie z Gdyni

(5 DNI)

(dla grup zorganizowanych możliwość wyjazdu z dowolnego miasta w całej Polsce)
4 noclegi na dwóch luksusowych promach: Stena Line i DFDS Seaways.
Imprezy na promach każdego wieczoru, a w ciągu dnia zwiedzanie Kopenhagi, Oslo i Malmo.
Posmakujesz Skandynawii i będziesz chciał więcej!
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TRZY SKANDYNAWSKIE KRÓLESTWA - Szwecja, Dania, Norwegia (5 dni)
TERMINY WYCIECZEK

CENA WYCIECZKI

29.05-02.06.2016
12.06-16.06.2016
23.08-27.08.2016

1590 PLN

wszystko w cenie

Cena za 1 osobę wg załączonego programu

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
1 DZIEŃ
19:00
21:00
20:30 - 21:30

Dla grup zorganizowanych dopasujemy termin wedle życzenia
Realizujemy również programy dla małych grup
Najmniejsze nawet 4-osobowe
O ofertę dla małej grupy zapytaj w naszym biurze

CENA ZAWIERA

•4 nocne przepłynięcia promami na trasach Gdynia-Karlskrona,
Kopenhaga-Oslo-Kopenhaga, Karlskrona-Gdynia
•miejsce w kabinie 4-os. wewnętrznej z łazienką
•przejazd autokarem na trasie Karlskrona-Kopenhaga-Karlskrona
•autokarowe oraz piesze zwiedzanie Kopenhagi i Oslo
•wyżywienie HB na promach:
4 śniadania, 2 kolacje (danie dnia z napojem)
oraz 2 obiadokolacje w formie bufetu z 1 napojem do wyboru
•opiekę polskiego pilota podczas trwania wycieczki
oraz przewodnika w Kopenhadze i Oslo
•przejazd spektakularnym mostem przez Cieśninę Sund w 2 strony
•wszystkie opłaty portowe, paliwowe, drogowe i mostowe
•ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna
oraz niezapomniane widoki i zabawę na morzu

2 DZIEŃ
06:00 - 07:30
08:00
08:30 - 12:30
12:30 - 15:15

15:15
16:30
17:30 - 18:45

EWENTUALNE DOPŁATY

(należy zgłosić podczas rezerwacji wycieczki)
•dopłata do kolacji all-inclusive w 1 i 4 dniu wycieczki: 100 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 3-os. bez okna: 100 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 4-os. bez okna na wyższym pokładzie: 50 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 3-os. bez okna na wyższym pokładzie: 150 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 2-os. bez okna na wyższym pokładzie: 200 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 4-os. z oknem na wyższym pokładzie: 180 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 3-os. z oknem na wyższym pokładzie: 270 PLN/os.
•do miejsca w kabinie 2-os. z oknem na wyższym pokładzie: 330 PLN/os.
•do kabiny 1-os. wewnętrznej na wyższym pokładzie: 600 PLN/os.
•do kabiny 1-os. z oknem na wyższym pokładzie: 730 PLN/os.
Sugerowane kieszonkowe: 100 NOK, 100 DKK i 100 SEK.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA (nieobowiązkowe)

(dodatkowe świadczenia należy zarezerwować podczas rezerwacji
wycieczki, rezerwacja w późniejszym terminie będzie możliwa
w miarę wolnych miejsc)
•wstęp do browaru Carlsberg z degustacją piwa 45 PLN

spotkanie grupy na terminalu promowym w Gdyni
ul. Kwiatkowskiego 60, odprawa biletowa
wejście na prom, zakwaterowanie w kabinach
wypłynięcie promu Stena Line z Gdyni
kolacja z napojem w restauracji na promie - danie dnia
(możliwość dopłaty do kolacji all-inclusive
- patrz „ewentualne dopłaty” powyżej)
atrakcje na promie, wieczór rozrywki, nocleg
śniadanie bufetowe w restauracji na promie
z górnych pokładów widok na archipelag
przypłynięcie do Karlskrony
przejazd autokarem do KOPENHAGI
przejazd spektakularnym mostem przez Cieśninę Sund
autokarowe i piesze zwiedzanie Kopenhagi:
pomnik kopenhaskiej małej syrenki, fontanna Gefion, Pałac
Królewski Amalienborg, port królewski Amalienhaven, kościół
Marmurowy, Nyhavn, Plac Ratuszowy, Ratusz
przejazd autokarem na terminal, odprawa biletowa
wypłynięcie z Kopenhagi promem Pearl lub Crown Seaways do Oslo
- z wyższych pokładów słonecznych rozpościera się widok na
Kopenhagę i twierdzę Trzy Korony
obiadokolacja na promie w restauracji 7Seas
Grand Buffet – największy bufet na Bałtyku i Morzu Północnym ze
specjałami kuchni skandynawskiej, z napojem do wyboru
- przy dobrej widoczności można dostrzec Kronborg – Zamek
Hamleta w Helsingor, a po szwedzkiej stronie widok na Helsingborg
atrakcje na promie, wieczór rozrywki: dyskoteka, klub z muzyką na
żywo, piano bar, wine bar
możliwość zakupów wolnocłowych, których asortyment zaspokoi
każdego konesera wyszukanych trunków oraz kosmetyków
światowych marek, nocleg

3 DZIEŃ
ok. godziny
05.30

08:00 - 09:30
09:45

13:30 - 15:00
16:30
17:30 - 18:45

przepłynięcie nad najgłębszym punktem Oslofjord
- z tarasu widokowego można zobaczyć latarnię morską Færder
oraz podziwiać brzegi Oslofjordu, które z minuty na minutę zwężają
się i są prawie na wyciągnięcie ręki, po drodze przepływamy
obok miejscowości Moss, Horten oraz Drobak, mijamy również
starą twierdzę Oskarsborg, skąd ostrzelano i zatopiono niemiecki
krążownik Blucher w dniu 09.04.1940r.
śniadanie bufetowe na promie w restauracji 7Seas
przypłynięcie do OSLO
autokarowe zwiedzanie Oslo: Opera, Ratusz, Zamek Królewski, Park
Vigelanda, wzgórze Holmenkollen - tereny skoczni narciarskiej,
Parlament, Aker Brygge
czas wolny, spotkanie grupy pod Ratuszem – spacer lub przejazd
autokarem na terminal, odprawa biletowa
wypłynięcie z Oslo
obiadokolacja na promie w restauracji 7Seas
atrakcje na promie, wieczór rozrywki: dyskoteka, klub z muzyką na
żywo, piano bar, wine bar, nocleg

4 DZIEŃ
08:00 - 09:30
09:45
11:00 - 13:50
14:00

19:00
20:00
20:30 - 21:30

śniadanie bufetowe na promie w restauracji 7Seas
- po drodze mijamy strome klify na Wyspie Ven, na której mieszkał i
pracował słynny duński astronom Tycho Brahe
przypłynięcie do KOPENHAGI, spacer najdłuższym deptakiem
Kopenhagi - Stroget - najdłuższy deptak Europy Północnej
czas wolny w centrum Kopenhagi
lub wizyta w Browarze Carlsberg połączona z degustacją piwa
(patrz „dodatkowe świadczenia” powyżej)
zbiórka przy Ogrodach Tivoli, wyjazd z Kopenhagi
przejazd do Malmo, wieżowiec Turning Torso - najwyższy wieżowiec
w Skandynawii, widok na most Oresund, spacer po Starym Mieście
przejazd autokarem do Karlskrony
odprawa biletowa, zaokrętowanie na prom
wypłynięcie promu Stena Line z Karlskrony
kolacja z napojem w restauracji na promie - danie dnia
(możliwość dopłaty do kolacji all-inclusive
- patrz „ewentualne dopłaty” powyżej)
atrakcje na promie, wieczór rozrywki, nocleg

5 DZIEŃ
06:30-07:30
07:30

śniadanie w restauracji na promie
przypłynięcie do Gdyni, zakończenie wycieczki

