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Świąteczne spotkanie 
Rejs promem Polonia połączony ze zwiedzaniem Ystad 
         

Liczba uczestników: Min. 30  osób   Czas trwania: 2 dni  Termin: Listopad – Grudzień 2021 rok 

 

Ramowy program 

Dzień pierwszy: 
 11.15 zbiórka uczestników imprezy  w Świnoujściu, terminal promowy ul. 

Dworcowa 1 
 11.30  odprawa biletowa, zaokrętowanie uczestników na pokład promu 

Polonia, zakwaterowanie w kabinach 
 13.00 wypłynięcie promu w morze 
 13.30 obiad  
 czas wolny  –  możliwość zakupienia świątecznych prezentów w  sklepach 
 20.15 przypłynięcie promu do Ystad. Dla chętnych możliwy jest 

świąteczny spacer po mieście.  
Malownicze miasteczko portowe, które przyciąga średniowieczną 
szachulcową zabudową, pięknymi, gotyckimi kościołami – Mariackim i 
św. Piotra – oraz wyjątkowym Klasztorem Franciszkanów z 1267 roku  

 około 21.30 ponowne zaokrętowanie na pokład promu Polonia 
 22.00 uroczysta kolacja wigilijna 
 22.30 wypłynięcie promu w morze 
 świąteczna dyskoteka 
 nocleg 

 
Dzień drugi: 
 06.45 przypłynięcie promu do Świnoujścia 
 07.00 – 08.00 śniadanie  
 08.15 opuszczenie kabin, zejście z promu 
 zakończenie imprezy 

 

Cena specjalna 

295 PLN za osobę w kabinie dwuosobowej  

395 PLN za osobę w kabinie jednoosobowej 
 

 
Cena zawiera: 

 przejazd promem Polonia na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście 
 miejsce w kabinie podczas rejsu w obie strony 
 obiad na promie Polonia na trasie Świnoujście – Ystad  
 wigilijną kolację na promie Polonia na trasie Świnoujście – Ystad  
 śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście   
 open bar na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście (22.00 – 04.00) 
 spacer po Ystad 
 ubezpieczenie NNW i KL 
 dodatek paliwowy i ekologiczny 
 obowiązkową opłatę z tytułu Funduszu Gwarancji Turystycznej i Pomocowego 
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Uwagi 

 Oferta ważna dla grupy minimum 30 osobowej. W przypadku zmniejszenia ilości 
osób w grupie, cena oferty ulegnie zmianie. 

 Oferta ważna w każdy dzień tygodnia od 02.11.2021 – 12.12.2021. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian programu. 

 
        
Do zobaczenia na pokładzie! 

 

 
 


