2021
Trelleborg Ystad

Rejsy do
Skandynawii
OFERTY PRZEJAZDOWE
PAKIETY TURYSTYCZNE
DOMKI W SKANDYNAWII
CENNIK

Świnoujście

Podróż
z widokiem
na morze
Podróżowanie z Unity Line nie sprowadza się do zwykłego
przemieszczania z jednego miejsca w drugie. Wyprawa
z nami, to – przede wszystkim – wyjątkowy styl w jakim ta
podróż się odbywa. Na pokładach Polonii i Skanii można
smacznie zjeść, robić zakupy, tańczyć i spróbować swego
szczęścia w kasynie. A jeśli nadmiar wrażeń sprawi, że
potrzebny będzie odpoczynek, żaden problem. Promy
dysponują mnóstwem przytulnych kabin, zarówno w wersji
standard, jak i przestronnej De Luxe. A każda z nich,
wyposażona jest w łazienkę i klimatyzację.

Rozkład rejsów

m/f Skania

m/f
13.00

20.15

23.00

06.30*

22.30

06.45*

13.30

20.00

* przyjazd następnego dnia

* przyjazd następnego dnia

Uwaga! Prom Polonia będzie wyłączony z serwisu w dniach
24,25,31.12.2021. Armator zastrzega sobie prawo do zmian
w rozkładzie rejsów.

Uwaga! Prom Skania będzie wyłączony z serwisu w dniach
24,25,31.12.2021. Armator zastrzega sobie prawo do zmian
w rozkładzie rejsów.
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Oferta przejazdowa

Pakiet z dzieckiem
Organizacja udanego w yjazdu z dziećmi może
stanowić spore wyzwanie. Pakiet z dzieckiem ułatwi to
zadanie. Przed Wami wygodna i bezpieczna podróż
morska do Skandynawii. Na pokładzie naszych promów znajdziecie mnóstwo atrakcji, dopasowanych do
podróżujących w każdym wieku. Dzieci nie będą się
nudzić w kolorowym pokoju zabaw. W tym czasie,
dorośli mogą skorzystać z bogatej oferty rozrywkowogastronomicznej. Dodatkowy atut? Komfortowa kabina
dla czterech osób gratis!

Cena bez auta
od

203 zł/os.

max 4 os.

Podana cena przy 4 osobach podróżujących, dotyczy przejazdu
w obie strony.

Cena z autem
od

293 zł/os.

max 4 os.

Podana cena obowiązuje przy 4 osobach podróżujących
samochodem osobowym (do 6 m długości), dotyczy przejazdu
w obie strony.

Cena zawiera:
• przejazd promem Polonia lub Skania
w jedną/obie strony
• kabinę 4-osobową na promie Polonia lub Skania
w jedną/obie strony - GRATIS
• przewóz samochodu osobowego (do 2,40x6m)
promem Polonia lub Skania w jedną/obie strony

kabina 4-osobowa w obie strony GRATIS!
zwierzak GRATIS!
Wyjazd: codziennie, w terminie ważności oferty.
Powrót: codziennie, w ciągu trzech miesięcy od daty
wyjazdu lub nie później niż do 31 stycznia 2022.
Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2021–31.01.2022
z wyjątkiem: 25.03.-11.04.; 15.12.2021-09.01.2022
Przy dokonywaniu rezerwacji w dwie strony,
należy podać datę powrotu.
*opcja przejazdu w jedną stronę dostępna jest tylko przy
rezerwacji telefonicznej, nie ma możliwości jej dokonania online.
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Bilet do Kopenhagi
Jak najw ygodniej dostać się do Kopenhagi?
Oczywiście z nami! Proponujemy jeden bilet, dzięki
któremu stolica Danii stanie przed Tobą otworem.
W ofercie – wygodna podróż promem i opłata za
przejazd słynnym mostem nad Sundem. Jeśli natomiast nie masz samochodu, zapewniamy bilet
autobusowy wprost do Kopenhagi. My zajmiemy się
logistyką, Ty zdecyduj, co chcesz zobaczyć!

Pasażer
pieszy

w jedną stronę

w dwie strony

od 196 zł/os.

od 364 zł/os.

420 zł/os.

od 820 zł/os.

od

Oferta przejazdowa

5ra0batu
biny
na kaejsie
w r ym
nocn

samochód osobowy** + kierowca

od 94 zł/os.

od 168 zł/os.

dodatkowa osoba (maks. 8)

* Z oferty „Bilet do Kopenhagi” dla pasażera pieszego można skorzystać
tylko i wyłącznie w dniach kursowania autobusu 866. Rozkład jazdy
autobusu dostępny na unityline.pl
**Samochód osobowy do 6 m długości; w sprawie przewozu samochodu
powyżej 6 m długości, samochodu z przyczepą oraz motocyklu,
skontaktuj się z Telefoniczną Obsługą Rezerwacji +48 91 8802909,
rezerwacje@unityline.pl

Cena zawiera:
przejazd promem Polonia lub Skania
opłatę za przejazd mostem Øresund
(Malmö-Kopenhaga) lub bilet na autobus 866
na trasie Ystad-Kopenhaga (opcja dla pasażera
pieszego)
Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2021–31.01.2022
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Oferta turystyczna
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Domki Novasol
Marzysz o wypoczynku na łonie natury? Masz dość
hotelowego zgiełku? Pragniesz spędzić urlop w gronie
najbliższych Ci osób? Domki Novasol to odpowiedź na
tego typu potrzeby. Usytuowane w najlepszych skandynawskich lokalizacjach. Świetnie wyposażone. Dopasowane do konkretnych wymagań. A co najważniejsze
– czyste, zadbane i komfortowe. Czuwają nad tym
pracownicy, którzy na bieżąco i skrupulatnie aktualizują
opisy oraz zdjęcia oferowanych domków. Wystarczy
tylko wybrać z bogatego wachlarza dostępnych miejsc.
To nie wszystko! Rezerwując domek Novasol przez
biuro Unity Line, zyskujesz nie tylko najkorzystniejszą
cenę, ale także atrakcyjne rabaty na rejs promem oraz
miejsce w komfortowej kabinie. Same plusy!

* Wykup przyczepę - przewóz łodzi GRATIS!
* 35% rabatu na rejs promami Unity Line
na linii Świnoujście-Ystad
* 35% rabatu na miejsce w kabinie
w trakcie rejsu promem

Zajrzyj na stronę unityline.pl
i sięgnij po więcej szczegółów!
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Wyjazdy grupowe
do Skandynawii
Wspólne podróże to nie tylko świetna zabawa. To przede wszystkim niepowtarzalna okazja do
zacieśnienia więzów i lepszego poznania swoich współtowarzyszy. Planujecie szkolną wyprawę?
Firmowy wyjazd? A może, po prostu, chcecie miło spędzić czas w gronie dobrych znajomych?
Niezależnie od okoliczności i powodów, kierunek na Skandynawię zawsze będzie strzałem w dziesiątkę!
Możliwości jest naprawdę sporo i każda grupa z pewnością wybierze coś dla siebie. Co więcej,
wszystkie propozycje charakteryzują się optymalnie przemyślanym planem zwiedzania. Zadbamy
o dojazdy, noclegi i wyżywienie. Wszystko po to, abyście mogli w pełni cieszyć się Skandynawią
i wynieść z podróży jak najwięcej niezapomnianych wrażeń!
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Rejsy
integracyjne
Promocje
i oferty specjalne
Wyjazdy dla
dzieci i młodzieży
Wyjazdy szyte
na miarę
Rejsy, spotkania
ﬁrmowe i konferencje
Imprezy
okolicznościowe
Wyjazdy
aktywne
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Wycieczki do
Skandynawii
wycieczki tematyczne

joga

wycieczki rowerowe

biegi

morsowanie
GEOspacery

wyjazdy taneczne
nordic walking

Kupuj wycieczki online:
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Skandynawia
aktywnie
Zdrowy wysiłek ﬁzyczny, inspirujące widoki i kontakt
z naturą. Słowem, najlepszy przepis na pełną wigoru
wyprawę. Mknij rowerem wzdłuż najpiękniejszych
tras rowerowych! Wyrusz na pieszą wycieczkę,
tropem wygasłych wulkanów! Spróbuj swych sił na
warsztatach tanecznych lub oddaj się medytacjom
na zajęciach jogi! Niezależnie od tego, jaką formę
aktywności wybierzesz, zyskasz świetną kondycję
i niezapomniane wrażenia.

Wycieczki
tematyczne
Wygoda zorganizowanego podróżowania ma swój
nieodparty urok. Decydujesz się zaufać znawcom
regionu i cieszyć wyjazdem, który najbardziej pasuje
do Twoich aktualnych potrzeb oraz zainteresowań.
Od miejskiego zwiedzania, przez klasyczne wycieczki
objazdowe, po odkrywanie różnorodnych uroków
Skandynawii. A każda z wypraw, spięta jest starannie
przemyślanym, unikalnym motywem przewodnim.
Tylko korzystać!
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336

440

zł

Tanecznym
krokiem do Ystad

Skandynawski
GEOspacer

> Ystad

> Ystad > Ales Stenar

Terminy:
13–14.03.2021, 12–13.06.2021

320

> Ystad
Termin:
27–28.03.2021

306

300

zł

Wiosenny bieg
po zdrowie

Rozkołysana
Asana

ZUMBA na fali…
w oddali

> Ystad

> Ystad

> Ystad

Termin:
27–28.03.2021

zł

Wiosenna ścieżka
zdrowia z Nordic Walking

Termin:
20–21.03.2021

zł

320

zł

Terminy:
16–17.04.2021, 15–16.10.2021

zł

Terminy:
24–25.04.2021, 09–10.10.2021

Foto: EFFEKT Architects and Camp Adventure

1454

> Ystad > Ales Stenar
> Skillinge > Glimminge > Simrishamn

> Møns Klint > Kopenhaga

Terminy:
01–03.05.2021, 18–20.07.2021

Termin:
30.04–03.05.2021

456

zł

724

zł

Rowerowy raj

Z widokiem
na Kopenhagę

716

396

zł

Bornholm
– zielona wyspa Bałtyku
> Bornholm
Terminy:
07–09.05.2021, 03–05.09.2021

zł

1196

Kopenhaga
prosto z mostu

Skandynawski
GEOspacer

Na granicy
dwóch światów

> Szczecin > Kopenhaga

> Kullaberg

> Kullaberg > Kopenhaga

Termin:
14–16.05.2021

zł

Termin:
21–23.05.2021
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Terminn:
03–06.06.2021

zł

796

772

zł

Królewska Podróż
– śladami dynastii Gryﬁtów

Wielki skok
na Kopenhagę

> Szczecin > Helsingborg
> Kopenhaga

> Kopenhaga

Terminy:
25–27.06.2021

550

Między kartami
baśni Andersena

> Park Narodowy Söderasen
> Bosjökloster

> Odense > Kopenhaga

Termin:
22–24.08.2021

Termin:
12–15.08.2021

FOTO: LEGO, the LEGO logo and LEGOLAND are
trademarks of the LEGO Group. ©2020 The Lego Group.

zł

516

290
> Ystad > Ales Stenar
Termin:
10–11.09.2021

672

zł

Skandynawski
GEOspacer

Jesienny bieg
po zdrowie

Halloween
w Kopenhadze

> Simrishamn > Kivik

> Malmö > Ystad

> Kopenhaga

Termin:
01–03.10.2021

Termin:
24–26.09.2021

380

478

zł

zł

Rowerowy raj

Termin:
26–29.08.2021

zł

zł

Termin:
29–31.10.2021

zł

672

zł

Morskie
morsów kąpiele

Morskie
morsów kąpiele

Świąteczne
Jarmarki w Kopenhadze

> Ystad

> Malmö

> Kopenhaga

Termin:
12–13.11.2021

zł

> Odense > Roskilde > Kopenhaga

1464

zł

1180
Zabawa na całego
Legoland i Kopenhaga
dla każdego

Termin:
24–26.07.2021

Skandynawski
GEOspacer

490

zł

Termin:
03–04.12.2021

Termin:
10–12.12.2021
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Cennik
2021

Bilety

Ceny za przejazd promem Polonia lub Skania

Opłaty za przewóz nie zawierają dodatku paliwowego, opłaty ekologicznej i opłaty
za miejsce w kabinie oraz inne towary lub usługi dostarczane lub świadczone na promie.

Zarezerwuj podróż na stronie unityline.pl dostaniesz 5% zniżki!

Pasażerowie
piesi

01.02.–24.03.; 12.04.–24.06.;
30.08.–14.12.2021; 10.01.–31.01.2022
w jedną stronę

w dwie strony

25.03–11.04.; 25.06.–29.08.;
15.12.2021–09.01.2022
w jedną stronę

w dwie strony

dorośli

od 140

dzieci do 7 lat*

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

dzieci i młodzież (8-16 lat)
uczniowie i studenci (do 26
lat)** emeryci** i renciści**

od 132

od 220

od 140

od 240

pies / kot***

bezpłatnie

zł

zł

od 240

zł

zł

bezpłatnie

od 160

zł

zł

bezpłatnie

od 280

zł

zł

bezpłatnie

* wiek dziecka określany jest wg rocznika ** na podstawie ważnej legitymacji
*** konieczność wykupienia specjalnej kabiny wg cennika kabin – PET

Pasażerowie
zmotoryzowani

01.02.–24.03.; 12.04.–24.06.;
30.08.–14.12.2021; 10.01.–31.01.2022
w jedną stronę

samochód osobowy + kierowca

w dwie strony

25.03–11.04.; 25.06.–29.08.;
15.12.2021–09.01.2022
w jedną stronę

w dwie strony

od 382

zł

od 656

zł

od 416

zł

od 756

od 538

zł

od 966

zł

od 618

zł

od

od 262

zł

od 452

zł

od 302

zł

od 546

od 94

zł

od

168 zł

od

102 zł

od

od 222

zł

od

452 zł

od

262 zł

od 494

zł

(do 2,4 m wys., do 6 m dł.)

samochód osobowy/
minibus + kierowca

1118 zł

(2,4-3,6 m wys., 6-10 m dł.)

zł

motocykl + kierowca

dodatkowa osoba
w pojeździe* (maks. 8)

przyczepa,
przyczepa kempingowa

* maksymalna liczba dodatkowych osób w pojeździe: samochód os. – 8; motocykl – 1
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180 zł

zł

Ważne informacje
Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać:
przez Internet 5% zniżki za
rezerwacje dokonane na unityline.pl

przez e-mail:
rezerwacje@unityline.pl

telefonicznie +48 91 88 02 909
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
sobota: 8:30 –15:30

w biurach Agentów

w kasach Unity Line Limited
na terminalu promowym
w Świnoujściu i Ystad

Lista biur współpracujących z Unity Line
Limited znajduje się na unityline.pl.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności
za rezerwacje wykonane przez
nieautoryzowane biura podróży.

Płatności
Płatności można dokonać kartą kredytową przez internet (dotyczy tylko rezerwacji dokonywanych na stronie
unityline.pl), gotówką lub kartą płatniczą w kasach Unity Line Limited na terminalach promowych
w Świnoujściu i Ystad oraz przelewem bankowym na konto:

przelewy w walucie PLN:
PLN

Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Bank BNP Paribas S.A. 34 1750 1077 0000 0000 2287 7647
SWIFT: PPABPLPK

przelewy w walucie SEK:
SEK

Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Bank BNP Paribas S.A. PL10 1750 1077 0000 0000 2293 3272
SWIFT: PPABPLPK

Odprawa
Pasażerowie podróżujący bez samochodu powinni stawić się na terminalu promowym najpóźniej 30 minut
przed planowanym odejściem promu.
Odprawa dla pasażerów podróżujących bez samochodu kończy się 15 minut przed planowanym
odejściem promu.
Pasażerowie podróżujący w pojazdach powinni pojawić się do odprawy nie później niż 120 minut przed
planowanym odejściem promu.

Niniejszy cennik ma wartość informacyjną, a ceny, rozkład, warunki rezerwacji i inne mogą
ulec zmianie.
Aktualne informacje, ceny, oferty promocyjne oraz regulaminy na unityline.pl oraz pod
nr tel. +48 91 88 02 909 (Polska) lub +46 411 55 69 00 (Szwecja).
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Odkryj Ystad
w jeden dzień
od

380 zł/os.

Cena zawiera:
• Przejazd promem.
• Miejsce w kabinie podczas całego rejsu.
• Kolację, obiad, śniadanie.
• Drinka powitalnego.
• Kupon na kawę i ciastko.
• Dyskotekę na promie w piątki i soboty.
• Opłatę paliwową.

Zapraszamy do zakupu
voucherów upominkowych
tel. +48 91 35 95 593 | zaneta.gielda@unityline.pl
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Nowość!

Poznaj Skandynawię
i zakochaj się
w krajach północy
Wyszukaj interesującą Cię wycieczkę

Kupuj wycieczki online!

O SKANDYNAWII

PODRÓŻE PO SKANDYNAWII

skandynawskiepodroze.pl

SKANDYNAWIA AKTYWNIE

Terminal Promowy
ul. Dworcowa 1, 72-602 Świnoujście
tel. +48 91 32 16 156 (sob.-niedz.)
GPS: N 53°54’3” E 14°15’33”
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Unity Line Limited Filial Sverige
Bornholmsgatan 8C S-271 39 Ystad
tel. +46 411 55 69 00
booking@unityline.se, unityline.se
GPS: N 55°25’32” E 13°49’48”)
GPS: N 53°54’3” E 14°15’33”
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Biuro główne:
Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin
tel. +48 91 88 02 909
rezerwacje@unityline.pl, unityline.pl

Nowości i promocje!
Chcesz być na bieżąco? Wejdź na naszą stronę internetową i podaj swój e-mail
lub skorzystaj z chat bota na naszym proﬁlu
/pl.unityline.
Będziemy informować Cię o tańszych biletach i ofertach specjalnych.

Informacja i rezerwacja

