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MALMÖ  

Rejs promem Skania połączony z wycieczką do Szwecji  
         

Liczba uczestników: Od 10 osób   Czas trwania: 2 dni  Termin: Indywidualne zapytanie 

 

 Ramowy program 

Dzień pierwszy  
 19.00 zbiórka uczestników wyjazdu w Szczecinie, spotkanie z pilotem 
 19.15 przejazd autokarem do Świnoujścia  
 21.00  odprawa biletowa na terminalu promowym, zaokrętowanie 

uczestników na pokład promu Skania, zakwaterowanie w kabinach  
 kolacja  
 23.00  wypłynięcie promu w morze 
 czas wolny – dyskoteka, możliwość skorzystania z oferty sklepów, 

barów 
 nocleg 
 
Dzień drugi 
 06.30 przypłynięcie do Ystad 
 śniadanie, opuszczenie promu 
 przejazd do Malmö – miasto to 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 Öresund 

 powrót do Ystad  
 12.45 ponowna embarkacja uczestników na prom Skania 
 obiad 
 13.30  wypłynięcie promu w morze 
 czas wolny –  możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, 

restauracji  
 kolacja 
 20.00 przypłynięcie promu do Świnoujścia 
 opuszczenie kabin, zejście z promu 
 ok. 22.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy 

 
Uwagi 

 Oferta ważna dla grupy min. 10 osobowej. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych  

zmian programu lub kolejności zwiedzania. 
 Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Szczecina z 

przewodnikiem za dodatkową opłatą. 
 Istnieje możliwość zorganizowania rejsu statkiem po porcie w Szczecinie  

za dodatkową opłatą. 
 

Do zobaczenia na pokładzie! 

 
 

 
 

 
 

 


