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Wypłyń na    
szerokie wody
Unity Line oferuje zupełnie inny wymiar podróżowania. Bez pośpiechu, korków i stresu. Taka 
sytuacja, w której samo przemieszczanie się już jest relaksem, nie zdarza się często. Korzystając 
z naszych usług, masz do dyspozycji wygodną kabinę, szeroką ofertę restauracyjną, barową 
i sklepową. Bez problemu też przewieziesz auto, rower lub motocykl na drugą stronę Bałtyku. 
A tam, możesz ruszyć przed siebie, gdzie oczy poniosą lub skorzystać z przygotowanej przez nas 
oferty wycieczkowej. Twój wyjazd możemy również indywidualnie „uszyć na miarę”. Ograniczenia 
zostaw na brzegu i wypłyń z nami w rejs!

 
m/f

13.00 20.15

22.30 06.45*

23.00 06.30*

13.30 20.00

* przyjazd następnego dnia * przyjazd następnego dnia

m/f Skania
 

Uwaga!  Prom Polonia będzie wyłączony z serwisu 
w dniach 24, 25, 31.12.2022.  Armator zastrzega 
sobie prawo do zmian w rozkładzie rejsów. 

Uwaga!  Prom Skania będzie wyłączony z serwisu 
w dniach 24, 25, 31.12.2022.  Armator zastrzega 
sobie prawo do zmian w rozkładzie rejsów.

Rozkład rejsów:
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Świnoujście – Ystad Świnoujście – Ystad

Ystad – Świnoujście Ystad – Świnoujście



Wspólna wycieczka to mnóstwo wrażeń i świetne 
wspomnienia. Warto zadbać o to, aby drobiazgi 
związane z wyjazdem nie zepsuły Wam nastrojów. 
Skorzystajcie z oferty specjalnej, przygotowanej 
z myślą o pasażerach podróżujących z dziećmi. 
Co zyskujecie? Podróż promem z wszystkimi jego 
atrakcjami, transport samochodu na drugą stronę 
Bałtyku w atrakcyjnym pakiecie. A przede wszystkim 
– mnóstwo czasu, aby cieszyć się z bycia razem!

Rodzinny pakiet 
z dzieckiem

Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2022 – 31.01.2023 
z wyjątkiem: 06.04. – 24.04., 15.12.2022 – 15.01.2023.

Cena z autem i bez kabiny:

od 342 zł/os. max. 4 os. 

za przejazd w jedną stronę dla max. 4 osób.

Cena bez auta i bez kabiny:  

od 162 zł/os. max. 4 os. 

 za przejazd w jedną stronę dla max. 4 osób.

   

Cena zawiera: 

• p rzejazd dla rodziny promem Polonia lub Skania 
 w jedną/obie strony,

• w opcji z autem przewóz samochodu 
 osobowego (do 2,40x6 m) promem Polonia 
 lub Skania w jedną/obie strony.

 Przy dokonywaniu rezerwacji w dwie strony, 
należy podać datę powrotu.

zwierzak GRATIS!

Wyjazd: codziennie, w terminie ważności oferty.

Powrót: codziennie, w ciągu trzech miesięcy od daty 
wyjazdu lub nie później niż do 31 stycznia 2023.

Oferta przejazdowa
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Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2022 – 31.01.2023 

Bilet do 
Kopenhagi
Bardzo wygodna oferta skierowana zarówno do 
pasażerów zmotoryzowanych, jak i pieszych. 
Wystarczy tylko jeden bilet, aby odkryć wszystkie 
atrakcje, które oferuje stolica Danii. W jego cenę 
wliczone są: rejs promem do Szwecji i opłata za 
przejazd przez most nad Sundem. A na pasażerów 
podróżujących bez auta, czeka bilet autobusowy 
linii 866 i bezpośredni kurs z Ystad do Kopenhagi. 
Prosto i bez wysiłku – tylko korzystać!

* 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 88 02 909,  rezerwacje@unityline.pl

50 
rabatu

na kabiny

w rejsie 

nocnym 

od 238 zł/os. od 443 zł/os. 

w jedną stronę w dwie strony

Pasażer 
pieszy

samochód osobowy** + kierowca

od 540 zł/os. od 996 zł/os. 

dodatkowa osoba (max. 8) 

od 114 zł/os. od 206 zł/os. 

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).

Ceny:

Oferta turystyczna
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Domki
Novasol
Świetny wybór dla wszystkich, którzy chcą wypo-

czywać po swojemu lub tęsknią za odrobiną 

prywatności. Do Waszej dyspozycji są domki 

letniskowe, położone w najlepszych skandynaw-

skich lokalizacjach. Decyzję o wyborze konkretnego 

miejsca najlepiej podjąć w oparciu o plany: wypad 

ze znajomymi, wędkowanie, trekking, a może 

romantyczna wycieczka we dwoje? 

Zajrzyj na stronę unityline.pl 

i sięgnij po więcej szczegółów!

35% rabatu na rejs promami Unity Line  
na linii Świnoujście – Ystad

35% rabatu na miejsce w kabinie  
w trakcie rejsu promem

Wykup przyczepę 
– przewóz łodzi GRATIS!

 

Oferta turystyczna

35% 
rabatu

Domki Novasol są świetnie wyposażone i dopaso-

wane do konkretnych potrzeb. Nie będziecie chcieli 

wyjeżdżać!
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Odkryj Szwecję 
na rowerze
lub motocyklu! 

Szwecja na motocyklu   

Motocykl plus jedna lub 
dwie osoby w obie strony. od 387 zł/os. 

Szwecja na rowerze  

Rower GRATIS – cena dotyczy 
przejazdu w obie strony. od 729 zł/os. 

Oferta przejazdowa

Oferta obowiązuje w terminie: 01.03. – 30.11.2022

Szwecja to wymarzony kraj dla wielbicieli jedno-
śladów. Motocyklem łatwo dotrzesz do malowni-
czych i trudno dostępnych miejsc. A podróżując 
rowerem przekonasz się, dlaczego szwedzkie trasy 
należą do jednych z najlepszych w Europie. Zwie-
dzaj, tak jak lubisz i we własnym tempie!

Cena zawiera: 

• przejazd promem,

• miejsce w kabinie podczas całego rejsu,

• przewóz roweru,

• kupon na lunch box na trasie 
 Świnoujście – Ystad,

• dodatek paliwowy i ekologiczny.

Cena zawiera: 

• przejazd promem,

• miejsce w kabinie podczas całego rejsu,

• przewóz motocykla,

• k upon na lunch box na trasie 
 Świnoujście – Ystad,

• dodatek paliwowy i ekologiczny.
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Odkryj Ystad 
w jeden dzień 

Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2022 – 31.01.2023

Urocze szwedzkie miasteczko ze średniowieczną 
starówką czy może mroczne tło z kryminałów 
Henninga Mankella? Sprawdź razem z nami, jakie 
jest Ystad! Przed i po zwiedzaniu masz zapewnio-
ną wygodną kabinę na promie, pełne wyżywienie 
i widok na bezkresne morze. Nie czekaj na week-
end czy specjalną okazję, taki wypoczynek jest 
dostępny w Unity Line każdego dnia tygodnia!

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.•

Oferta turystyczna

Zapraszamy do zakupu 
voucherów upominkowych
tel. +48 91 35 95 593
zaneta.gielda@unityline.pl
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od 380 zł/os. 



Kupuj wycieczki online: 

Dlaczego trzeba odwiedzić Północ? Dla malowniczych krajobrazów 
i nieskażonego piękna tutejszej przyrody. Dla ludzi którzy wiedzą, jak o to 
wszystko dbać. Dla bogactwa kultury i zabytków. Dla miast i miasteczek 
w których, na każdym kroku, odnajdziesz ten słynny, skandynawski styl 
i wyjątkową kuchnię. 

Dlaczego warto popłynąć tam z Unity Line? Bo każdy doceni komfort 
podróżowania naszymi promami oraz różnorodność atrakcji na pokładzie!

Wycieczki do 
 Skandynawii
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wycieczki tematyczne

GEOspacery

wycieczki rowerowe

nordic walking

morsowanie

Propozycje wycieczek tworzymy w oparciu 

o Wasze oczekiwania, potrzeby i sugestie. 

Dlatego, nasza oferta potrafi naprawdę pozy-

tywnie zaskoczyć! Z Unity Line znajdziesz coś 

w sam raz dla siebie, niezależnie od tego czy 

uwielbiasz aktywny wypoczynek, czy wolisz 

tradycyjne zwiedzanie.

aktywnie? 
Skandynawia 

Czy wyjazdy 
tematyczne?
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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!

Oferta dla grup

Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2022 – 31.01.2023 
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Imprezy 
okolicznościowe

Promocje 
i oferty specjalne

Wyjazdy 
aktywne 

Rejsy 
integracyjne

Spotkania firmowe 
i konferencje

Wyjazdy szyte 
na miarę

Wycieczki
szkolne
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Czy podróże kształcą? Oczywiście! Szkolna wyciecz-
ka to świetny pomysł na pobudzenie ciekawości 
uczniów i naukę przez zabawę. Taki wyjazd może 
być też pomysłową nagrodą za pracę w ciągu 
całego roku szkolnego. Nasze wycieczki sprawią, że 
cała grupa bez problemu się zintegruje, a dzieci 
zupełnie inaczej spojrzą na lekcje geografii, biologii 
czy historii. Zapraszamy!

Wycieczki 
szkolne

Oferta dla dzieci i młodzieży

GEOspacer z klasą

400 zł/os. 3 dni

Legoland z klasą

920 zł/os. 4 dni

Oferta obowiązuje w terminie: marzec – październik 2022

Widoki z klasą

580 zł/os. 3 dni

Kopenhaga z klasą

500 zł/os. 3 dni

Cena zawiera: 

• przejazd promami, 

• miejsce w kabinie, 

• posiłki,

• zwiedzanie z pilotem/przewodnikiem,

• transport autokarowy, 

• bilety wstępu,

• zakwaterowanie w hotelu,

• ubezpieczenie NNW i KL,

• dodatek paliwowy,

• obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz
 Gwarancyjny i Pomocowy.

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

Zajrzyj na stronę unityline.pl 

i sięgnij po więcej szczegółów!
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z Unity Line
Pobierz e-booka

lub kup na 
naszych promach

Zwyczaje  Jedzenie  Ciekawostki  Przyroda



* maksymalna liczba dodatkowych osób w pojeździe: samochód os. – 8; motocykl – 1
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od 257 zł od 501 zł od 299 zł od 560 zł 

od 635 zł od 1106 zł od 742 zł od 1260 zł 

od 297 zł od 514 zł od 346 zł od 621 zł 

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. 

Bilety
Ceny za przejazd 
promem Polonia 
lub Skania

* wiek dziecka określany jest wg rocznika ** na podstawie ważnej legitymacji

*** konieczność wykupienia specjalnej kabiny wg cennika kabin – PET

Pasażerowie
piesi

01.02. – 05.04.; 25.04. – 26.06.; 
29.08. – 14.12.2022; 16.01. – 31.01.2023

06.04. – 24.04.; 27.06. – 28.08.; 
15.12.2022 – 15.01.2023

dorośli

dzieci do 7 lat*

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

pies / kot***

w jedną stronę w jedną stronęw dwie strony w dwie strony

od 168 zł 

od 162 zł 

bezpłatnie

bezpłatnie

od 265 zł 

od 288 zł 

bezpłatnie

bezpłatnie

od 171 zł od 292 zł 

od 191 zł od 333 zł 

bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie

Cennik 2022

Pasażerowie
zmotoryzowani w jedną stronę w jedną stronęw dwie strony w dwie strony

samochód osobowy + kierowca 
(do 2,4 m wys., do 6 m dł.)

od 448 zł od 765 zł od 517 zł od 900 zł 

samochód osobowy/  
minibus + kierowca
(2,4–3,6 m wys., 6–10 m dł.)

motocykl + kierowca

dodatkowa osoba  
w pojeździe* (maks. 8)

od 114 zł od 206 zł od 123 zł od 220 zł 

przyczepa, 
przyczepa kempingowa

01.02. – 05.04.; 25.04. – 26.06.; 
29.08. – 14.12.2022; 16.01. – 31.01.2023

06.04. – 24.04.; 27.06. – 28.08.; 
15.12.2022 – 15.01.2023

Zarezerwuj podróż na:

dostaniesz
5% zniżki!

unityline.pl
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Rezerwacji można dokonać:

 przez Internet 5% zniżki za 
rezerwacje dokonane na unityline.pl

telefonicznie +48 91 88 02 909

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

przez e-mail:
rezerwacje@unityline.pl

w biurach Agentów:

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

poniedziałek–piątek: 8:00–18:00
sobota: 8:30–15:30

Ważne informacje

Rezerwacja

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

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

Przelewy w walucie SEK:

Pytania i prośby dotyczące faktur za poszczególne przejazdy promem należy kierować
na adres e-mail: fakturyprom@unityline.pl.

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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Informacja i rezerwacja

Nowości i promocje! 

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na naszą stronę internetową i podaj swój e-mail

lub skorzystaj z chatbota na naszym profilu       /pl.unityline. 

Będziemy informować Cię o ofertach specjalnych.
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Österleden

Terminal 
Promowy

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

Biuro główne:

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”

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”

Terminal 
Promowy
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