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Gryfici – historia, która nas łączy  
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony ze zwiedzaniem Skandynawii 
         

Liczba uczestników: Od 10 osób   Czas trwania: 3 dni  Termin:  Indywidualne zapytanie 

 

Ramowy program 

Dzień pierwszy: 
 15.30 zbiórka uczestników wyjazdu w Szczecinie (Plac Rodła 8, parking 

przed głównym wejściem hotelu Radisson BLU), spotkanie z pilotem 
 Krótkie zwiedzanie Szczecina podczas którego zobaczymy Zamek 

Książąt Pomorskich oraz wystawę „Złoty Wiek Pomorza” 
 Rejs statkiem Odra/Peene Queen  śladami dynastii Gryfitów  
 19.15 wyjazd ze Szczecina, przejazd do Świnoujścia  
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład 

promu Skania, zakwaterowanie w kabinach 
 kolacja  
 23.00 wyjście 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  
 przejazd do Helsingborga – sercem tego portowego miasta jest 

Stortorget, przy którym stoi miejski, neogotycki Ratusz oraz barokowy 
budynek banku. Nieopodal zobaczymy gotycki Kościół św. Marii z 
zabytkowym wnętrzem 

 przeprawa promowa ze szwedzkiego Helsingborga na drugi brzeg do 
duńskiego Helsingor miasta Eryka Pomorskiego, który wybudował 
pierwszą twierdzę w tym mieście 

 zwiedzimy Zamek Kronborg wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO Potocznie zwany jest Zamkiem Hamleta, w którym 
rozgrywała się akcja tego najbardziej znanego dramatu autorstwa 
Wiliama Szekspira. To właśnie tam miało paść słynne „Być albo nie być – 
oto jest pytanie” 

 przejazd wybrzeżem nad cieśniną Sund do Kopenhagi. Obszar ten 
nazwany jest „Duńską Riwierą” ze względu na swój malowniczy 
krajobraz, a także domy i wille najbogatszych Duńczyków. Jest to 
strategiczne miejsce budowy twierdz i kontroli ruchu statków na Bałtyku 

 przejazd do Kopenhagi którą król Eryk ustanowił  stolicą Danii w XV 
wieku. Jedno z największych miast Skandynawii, położone malowniczo 
nad cieśniną Sund, a strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała Syrenka 
tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii zobaczymy m.in.: 
Fontannę Bogini Gefion, Pałac Amalienborg, a także siedzibę Parlamentu 

 wizyta w Zamku Christiansborg, który został wybudowany w miejscu 
dawnej siedziby króla Eryka. Pałac ten przez wieki był  rezydencją dla 
duńskich królów. Dziś pełni on wyjątkową, istotną funkcję w życiu całego 
kraju – to właśnie tutaj zbiera się na posiedzenia duński parlament i rząd 
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 czas wolny  
 ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji, 

powrót do Ystad 
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników 

imprezy na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach 
 kolacja  
 22.30 wypłynięcie promu w morze 
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, dyskoteka  
 nocleg 
 

Dzień trzeci:  
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia  
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu 
 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina i zakończenie imprezy 
 
 

 

Uwagi 

 Oferta ważna dla grupy min. 10 osobowej. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian programu, 

kolejności zwiedzania. 
 Istnieje możliwość zorganizowania obiadu w Kopenhadze za dodatkową opłatą. 
 
 

        
Do zobaczenia na pokładzie! 
 

 
 

 
 

 
 
 


