11.02.2017
prom POLONIA

11.02.2017
10:00 – 11:30
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Transport do Świnoujścia
Odprawa na terminalu
Obiad

16:00 – 16:05
16:05 – 16:10
16:10 – 17:10
17:10 – 18:10

Przywitanie
Pokaz przygotowania drinków
Występ - ANDRZEJ GRABOWSKI
Występ zespołu UNIVERSE

20:15

Przypłynięcie do Ystad,
Zwiedzanie miasteczka z pilotem

22:00 – 00:00
22:00 – 04:00
23:00 – 04:00

Kolacja (za dodatkową opłatą)
Open bar
Dyskoteka

12.02.2017
07:00 – 09:00
09:00 – 10:30

Śniadanie (za dodatkową opłatą)
Transport do Szczecina

Uwagi

Cena
od 245,00 PLN/osoba
Cena zawiera:









Przejazd w obie strony promem Polonia
Miejsce w kabinie
Obiad 11.02.2017
Open bar w godzinach 22:00-04:00 z menu
dostępnego podczas imprezy w barze
Kawa i ciastko
Transport na trasie Szczecin ŚwinoujścieSzczecin
Rozrywkę

Informacja i rezerwacja:
091 35 95 600
e-mail rezerwacje@unityline.pl
tel.

Dopłaty:
110,40 PLN - za kabinę De Luxe (dla max 2 osób)
41,40 PLN - za kabinę dla 1 osoby
58 PLN – za KOLACJĘ
38 PLN – za ŚNIADANIE
Inne:
Oferta musi być opłacona w ciągu 2 tygodni od daty
zarezerwowania
Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi!

Opis atrakcji

ANDRZEJ GRABOWSKI
Jeden
z
najpopularniejszych
i
najbardziej
charakterystycznych polskich aktorów. Mimo iż znany
jest przede wszystkim z serialowej kreacji Ferdynanda
Kiepskiego i kojarzony jest raczej z aktorstwem
komediowym, ma też na swoim koncie co najmniej
kilkadziesiąt dramatycznych występów teatralnych i ról
filmowych.

ZESPÓŁ UNIVERSE
Sami o sobie:
Universe - w tym słowie mieści się bardzo wiele. Od
nastrojowych ballad, poprzez współczesne przeboje aż
po znane polskie standardy i hity, to wszystko stworzył
na przestrzeni ponad 30 lat zespół Universe. Założony
przez Mirka Bregułę i Henryka Czicha, kilkukrotnie
występował w Opolu, zawsze zdobywając nagrody.
Zespół ma na koncie ponad 150 piosenek, nagranych
na 14 płytach, tysiące koncertów w Polsce i za granicą
oraz kilka wielkich znanych w całej Polsce przebojów,
takich jak "Wołanie przez ciszę", "W perły zmienić
deszcz", "Tacy byliśmy" czy sztandarowy "Mr. Lennon"

FOTORELACJA
Osoby, które będą chciały po imprezie otrzymać
linka do strony, na której będzie można obejrzeć
fotorelacje z wydarzenia proszone są o
pozostawienie aktualnego adresu mail podczas
dokonania rezerwacji.

*Program ma charakter orientacyjny, a wskazane godziny mogą ulec zmianom

Informacja i rezerwacja:
091 35 95 600
e-mail rezerwacje@unityline.pl
tel.

