KOPENHAGA – MALMÖ – YSTAD
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Danii
Liczba uczestników:

49 osób

Czas trwania:

3 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy
 16:00 szkolenie w budynku ZSRM w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3
 19:00 spotkanie z pilotem, przejazd 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
 nocleg
Dzień drugi
 06:30 przypłynięcie do Ystad
 śniadanie, opuszczenie kabin, zejście z promu
 przejazd do Malmö i krótkie zwiedzanie – miasto leży na samym
południu Szwecji w prowincji Skania. Podczas zwiedzania nie można
ominąć jego zabytkowej części, czyli Gamla Staden. Najbardziej
charakterystycznym placem starego miasta jest Lilla Torg, który
przylega do większego placu – Stortorget, gdzie znajduje się
majestatyczny ratusz Rådhuset. Symbolem nowego miasta jest
Turning Torso – najwyższy budynek mieszkalny w Szwecji. Tuż obok
można przespacerować się nadmorskim deptakiem z widokiem na
most Øresund
 przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie
– mostem Øresund do Kopenhagi
 zwiedzanie Kopenhagi, której symbolem jest słynna Mała Syrenka –
skromna dziewczęca postać przykucnięta na kamieniu i
nostalgicznym wzrokiem wypatrująca ukochanego. Tuż obok niej
znajduje się Przystań Królewska i Park Langeline. W stolicy Danii
zobaczymy również zimową rezydencję duńskiej rodziny, czyli Pałac
Amailenborg, na którego straży stoją gwardziści ubrani w
charakterystyczne czarno-niebieskie mundury i wysokie czapki z
futra. Odwiedzimy też Port Nyhavn, gdzie urocze, małe kamieniczki z
barwną fasadą okalają portowy kanał, a w swoich wnętrzach kryją
niezliczoną ilość restauracji, barów i kawiarni
 rejs kanałami Kopenhagi, który pokaże nam miasto z zupełnie innej
perspektywy
 obiad w restauracji w Kopehadze
 czas wolny

Termin:

26 – 28 maja 2022 r.











ok. 19:30 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji
przejazd do Ystad – malownicze miasteczko portowe, które
przyciąga średniowieczną szachulcową zabudową, pięknymi,
gotyckimi kościołami – Mariackim i św. Piotra – oraz wyjątkowym
Klasztorem Franciszkanów z 1267 roku
21:30 odprawa na terminalu promowym w Ystad, zaokrętowanie
uczestników na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach
kolacja
22:30 wypłynięcie promu w morze
czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
nocleg

Dzień trzeci
 06:45 przypłynięcie promu do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 ok. 09:00 przyjazd do Szczecina i zakończenie imprezy

Cena zawiera:
 Przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad
 Przejazd promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście
 Miejsce w kabinie 2 osobowej podczas rejsu nocnego na promie
Skania i promie Polonia (dopłata do kabiny 1 osobowej 100 zł)
 Kolację na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad – zestaw
3 daniowy z napojami
 Tort jubileuszowy
 Śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad – bufet
z napojami
 Kolację na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście – zestaw
3 – daniowy z napojami
 Śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście – bufet
z napojami
 Obsługę autokaru na całej trasie zgodnie z programem
 Opłatę za przejazd mostem Öresund między Szwecją a Danią
w obie strony
 Zwiedzanie Malmö, Kopenhagi, Ystad
 Rejs kanałami Kopenhagi
 Obiad w restauracji w Kopenhadze
 Obsługę przewodnika/pilota w trakcie trwania wycieczki w języku
polskim
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Opłata z tytułu Funduszu Gwarancji Turystycznej oraz Pomocowej

Uwagi


Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian programu,
kolejności zwiedzania

Do zobaczenia na pokładzie!

