2020
Ystad
Trelleborg

Rejsy do
Skandynawii
OFERTY PRZEJAZDOWE
PAKIETY TURYSTYCZNE
DOMKI W SKANDYNAWII

Świnoujście

Rozkład rejsów

m/f
13.00

22.30

20.15

06.45*

* przyjazd następnego dnia
Uwaga! Prom Polonia będzie wyłączony z serwisu w dniach
24,25,31.12.2020. Armator zastrzega sobie prawo do zmian
w rozkładzie rejsów.

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.
Nasze rejsy odbywają się codziennie w ruchu wahadłowym, ale nigdy nie są monotonne! Swoim pasażerom
– zarówno dorosłym, jak i dzieciom – zapewniamy różnorodne atrakcje. Najmłodsi z chęcią spędzą czas z sympatycznym łosiem Olafem, który dokazuje w kąciku zabaw.
Zaś – podczas wakacyjnych czwartków, piątków i sobót
– na maluchów czekają bajkowe zajęcia, ułożone przez
animatorów. W t ym czasie, dorośli mogą obejr zeć
ciekawy występ artystyczny, wybrać się na koncert lub
poszaleć na parkiecie.

m/f Skania
23.00

06.30*

13.30

20.00

* przyjazd następnego dnia
Uwaga! Prom Skania będzie wyłączony z serwisu w dniach
24,25,31.12.2020. Armator zastrzega sobie prawo do zmian
w rozkładzie rejsów.

Orzeźwiająca, morska bryza i liczne rozrywki z pewnością
pobudzą apetyt. Na tym polu również nie zawiedziemy.
W restauracjach – Royal na promie Polonia i Bon Appétit
na Skanii – dbają o podniebienia, jak nigdzie indziej.
Zdajcie się na naszych utalentowanych szefów kuchni
i skosztujcie ich kulinarnych dzieł. A jeśli będziecie mieć
akurat ochotę na coś mniej wyszukanego, zapraszamy do
pokładowych barów i kafeterii serwujących klasyczne
przekąski i napoje.
Rejs z Unity Line, to także niepowtarzalna okazja do
zrobienia świetnych zakupów. Unikalne pamiątki, markowe perfumy, gatunkowe alkohole, a nawet biżuteria,
zabawki i słodycze. Wszystko to bez trudu znajdziesz
w naszych sklepach i to w cenach, które bardzo pozytywnie zaskakują.
Co jeszcze nas w yróżnia? Elastyczne podejście do
potrzeb naszych pasażerów. Brzmi jak banalna formułka?
Nic z tych rzeczy! Po prostu nas sprawdźcie.
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Pakiet z dzieckiem
Organizacja udanego wyjazdu z dziećmi może stanowić
spore wyzwanie. Pakiet rodzinny 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 rozrywkowo–gastronomicznej. Dodatkowy atut?
Komfortowa kabina dla czterech osób gratis!
Dlaczego Skandynawia? Bo dzieci się w niej zakochają!
Dania to nie tylko Legoland. Znajdziecie tu też dwa,
najstarsze parki rozrywki na świecie – Ogrody Tivoli
i Bakken. W Szwecji zaś, warto odwiedzić Sztokholm
i Vimmerby. Wśród wielu tamtejszych atrakcji, na szczególną uwagę zasługują te, związane z twórczością Astrid
Lindgren. Wolicie odpoczynek na łonie natury? Świetnie
się składa. Skandynawia zachwyca pięknymi plażami,
klifami i wspaniałymi lasami.

od

193 zł/os.

4 os.

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

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 2021.
Oferta obowiązuje w terminie: 01.02.2020–31.01.2021
z wyjątkiem: 01–19.04.20, 10.12.20–13.01.21
Przy dokonywaniu rezerwacji w dwie strony,
należy podać datę powrotu.
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Odkryj Szwecję na rowerze
lub motocyklu!
Kochasz niezależność, a tradycyjnie zwiedzanie niezbyt
Ci odpowiada? Ta oferta powinna Cię zainteresować.
Szwecja to wymarzony kraj dla wielbicieli jednośladów.
Motocyklem łatwo dotrzesz do malowniczych i trudno
dostępnych miejsc. A podróżując rowerem przekonasz
się, dlaczego szwedzkie trasy należą do jednych z najlepszych w Europie. Zwiedzaj, tak jak lubisz i we własnym
tempie!
od

344 zł/os.

Szwecja na rowerze

rower gratis – cena dotyczy przejazdu w obie strony

Cena zawiera:
przejazd promem Skania na trasie Świnoujście-Ystad
przejazd promem Polonia lub Skania na trasie
Ystad-Świnoujście
miejsce w kabinie na promie Skania lub Polonia
przewóz roweru
śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście-Ystad
lunch bag na trasie Świnoujście-Ystad
dodatek paliwowy i ekologiczny
Wyjazd: niedziele, poniedziałki lub wtorki – wieczornym
promem Skania ze Świnoujścia.
Powrót: następnego dnia lub nie później niż w czwartek tego
samego tygodnia – wieczornym promem Polonia z Ystad

od

646 zł/os.

Szwecja na motocyklu

motocykl plus jedna lub dwie osoby w obie strony

Cena zawiera:
przejazd promem Polonia na trasie Świnoujście-Ystad
przejazd promem Skania na trasie Ystad-Świnoujście
miejsce w kabinie na promie Skania lub Polonia
przewóz motocyklu
lunch z menu „Szef kuchni poleca” na promie Polonia
na trasie Świnoujście-Ystad
dodatek paliwowy i ekologiczny
Wyjazd: niedziele, poniedziałki lub wtorki – dzienny prom
Polonia ze Świnoujścia
Powrót: nie później niż 14 dni od wyjazdu – dzienny prom
Skania z Ystad
Oferta obowiązuje w terminie: 01.05 – 31.10.2020
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Bilet do Kopenhagi
Stolica Danii to malownicze miasto, które inspiruje różnorodnością i pomysłowymi rozwiązaniami. Po ulicach
porusza się tu więcej rowerów niż samochodów. Piękna,
historyczna zabudowa przeplata się ze śmiałą, nowoczesną architekturą. Wprost nie sposób wymienić wszystkich
atrakcji, które warto tu zobaczyć. Do ważniejszych należą:
Ogrody Tivoli, Wyspa Zamkowa czy Amalienborg – zespół
pałaców rodziny królewskiej. Jednak to tylko kropla
w rozległym morzu ciekawych miejsc. Podczas zwiedzania,
nie możesz więc zapomnieć o odpoczynku. Odpowiednim
do tego miejscem będzie malownicza dzielnica Nyhavn,
która kusi mnóstwem urokliwych knajpek.
Jak najwygodniej 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!

w jedną stronę

Pasażer pieszy

w dwie strony

od 196 zł/os.

od 366 zł/os.

450 zł/os.

od 826 zł/os.

od

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: 01.02.2020 – 31.01.2021
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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.
Chcesz podziwiać z okna widok na las, morze lub jezioro?
Świetnie się składa, bo większość domków letniskowych
w Skandynawii otoczona jest przez przyrodę. Jesteś
zapalonym wędkarzem? Zapewne szukasz solidnej łodzi,
dobrych łowisk i miejsca do sprawiania swojej zdobyczy.
W takim wypadku, wybierz okolice jezior Fegen, Vänern
czy Vättern. Krystalicznie czysta woda wprost obﬁtuje tu
w przeróżne gatunki ryb. Nie bez powodu, łowiska te
uważane są za jedne z najlepszych w Szwecji. A może
wypoczywasz z dziećmi, które marzą o wycieczce do
Legolandu? Warto wtedy rozważyć lokalizację w pobliżu
duńskiego Billund.
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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Pakiety Hotelowe
Kompleksowa i przemyślana oferta, która łączy rejs
promem z pobytem w wybranym hotelu. Co w ten sposób
zyskujesz?
Po pierwsze: czas. Nie musisz się martwić o organizowanie dojazdu czy szukanie zakwaterowania. W zamian
możesz skupić się na planowaniu tego, co chcesz robić
i zobaczyć w Skandynawii.
Po drugie: wygodę. Przed Tobą komfortowa i pełna
atrakcji podróż promem na trasie Świnoujście – Ystad.
Na pokładzie możesz spędzić miło czas w barze lub
dobrej restauracji. Zapatrzyć się w bezkresne morze,
a nawet zrobić zakupy. Co więcej, komfortowa kabina jest
wliczona w cenę, masz więc możliwość odpoczynku
i odświeżenia się przed zejściem na ląd.

First Hotel Kong Frederik w Kopenhadze

od 732 zł/os.
Best Western Plus Hotel Noble House w Malmö

Po trzecie: pewność. W Skandynawii czeka Cię pobyt
w renomowanym hotelu z pysznym śniadaniem w pakiecie.
Masz przy tym gwarancję, że nie będzie to przypadkowe
lokum. Proponujemy wyłącznie miejsca, które mogą
poszczycić się wysokim standardem, pomocną obsługą
i świetną lokalizacją. Możesz to zresztą łatwo sprawdzić
w odpowiednich serwisach, takich jak: booking.com czy
tripadvisor.com.
Pozostaje Ci tylko wybrać kierunek. Gościnna i piękna
Kopenhaga? Zaskakujący Göteborg? A może Malmö,
zwane esencją Szwecji? To tylko wybrane opcje. Możliwości jest znacznie więcej!

Cena zawiera:
▪ przejazd promem z miejscem w kabinie
w obie strony
▪ posiłki na promie (śniadanie lub lunch z menu
"Szef kuchni poleca")
od 562 zł/os.

▪ nocleg ze śniadaniem w hotelu

Erikslund w Ängelholm

od 564 zł/os.
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Skandynawia zbliża

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!
Dlaczego? Powodów jest całe mnóstwo.
Region ten zamieszkują jedni z najszczęśliwszych ludzi
na świecie. Ceni się tu równowagę, aktywny tryb życia
i bliski kontakt z naturą. Nie bez przyczyny, Skandynawia
uważana jest za prawdziwy raj dla rowerzystów. Świetnym
pomysłem na jej zwiedzanie, będzie więc wspólna
wycieczka rowerowa. Wielbiciele przyrody docenią także
wyprawę na Bornholm oraz wycieczkę szlakiem majestatycznych klifów.
Poszukiwacze ciekawych zabytków, niepowtarzalnego
klimatu i nowoczesnej architektury, powinni odwiedzić
Kopenhagę i Malmö. Fanom mniej typowych wyjazdów,
polecamy wycieczki tematyczne, które pozwolą odkryć
kulinarne uroki regionu lub podążyć śladem akcji znanych
powieści kryminalnych.
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!
Zwiedzanie to jednak nie wszystko. Na pokładzie promu
Skania lub Polonia możecie zorganizować własną
imprezę. Marzy się Wam niezapomniane wesele? Macie
w planach ważne spotkanie biznesowe? A może chcecie
zatańczyć studniówkowego poloneza na środku Bałtyku?
Wystarczy, że się z nami skontaktujecie. Lubimy takie
wyzwania, a pomysłowość i świetna organizacja – to
nasza specjalność.
Wyjazdy grupowe idealnie dostosowane do
Twoich potrzeb – oferta ważna cały rok.
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Szczególnie polecamy

Rejsy integracyjne i ﬁrmowe

Wyjazdy edukacyjne

Biznes rządzi się swoimi prawami. Nie ma tu miejsca na
niedociągnięcia, tanie chwyty i powtarzalność. W cenie
natomiast, jest pomysłowość, zapał i or yginalne
podejście. Dotyczy to zarówno kontaktów z klientami,
jak i pracownikami. Doskonale to rozumiemy!

Nauka to nie tylko tablica, sprawdziany i szkolne ławki.
To także wielkie przyjaźnie, ciekawość świata, innych
kultur czy narodowości. Wycieczki klasowe stanowią
świetną okazję, zarówno do zdobycia wiedzy, jak i do
integracji. Dają możliwość poszerzenia horyzontów,
a także przeżycia wspólnej, niezapomnianej przygody.
Skandynawia czeka!

Przyszło Wam organizować konferencję ﬁrmową?
Świętujecie jubileusz działalności? A może widzicie
potrzebę zintegrowania swojego zespołu? Niezależnie
od okazji, jedno jest pewne – tego typu wydarzenia
powinny być jak najlepiej zapamiętane. Uda się to
z łatwością, jeśli tylko wyjdziecie poza schematy. Jak?
Zaproście współpracowników na pokład naszego
promu!
Dysponujemy przestronnymi salami z odpowiednim
wyposażeniem audiowizualnym. Zapewniamy pełne
wyżywienie i wygodny nocleg. A co najważniejsze,
jesteśmy elastyczni i możemy się dopasować do
konkretnych potrzeb.
Jak wiadomo, nie samą pracą człowiek żyje. Wasz wyjazd uatrakcyjni zwiedzanie uroczego Ystad. Poza tym,
nie oszukujmy się, impreza z morzem w tle zrobi
wrażenie na każdym!

W ofercie, przygotowanej specjalnie z myślą o grupach
szkolnych, proponujemy programy, które umiejętnie
łączą przyjemne z pożytecznym. Świetnymi tego
przykładami są wycieczki: „Promówka z klasą” czy
„Szkoła na wypasie”. W planach – oprócz wizyty
w oceanarium i zwiedzania stolicy Danii – jest też
znakomita zabawa w Parku Rozrywki Bakken.
Wycieczki „Dania z klasą” oraz „Szwecja z klasą” to
z kolei pouczające wyjazdy, zaplanowane tak, aby
uczniowie mogli odkryć ciekawą historię tych krajów.
Zapoznać się z ich bogatą – współczesną i zabytkową
– architekturą. A także docenić piękno skandynawskiej
przyrody.
Nauka nie musi odbywać się w ciasnych salach.
Zapraszamy na pokład!
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Wycieczki
do Skandynawii
Skandynawia czeka
Nasza ﬁrma łączy Polskę i Szwecję już od 25 lat! Śmiało
możemy więc powiedzieć, że Skandynawię znamy jak
własną kieszeń. Jeśli planujecie wybrać się w te rejony,
warto zdać się na nasze doświadczenie i wybrać jedną
z tegorocznych propozycji. W ofercie bogaty program
zwiedzania, opieka pilota, rejs promem, pełne wyżywienie, nocleg i ubezpieczenie. Jeśli lubicie aktywny i dobrze
zorganizowany wypoczynek to nasze wycieczki zostały
stworzone specjalnie dla Was.
Wszystkim, którzy chcą się wczuć w wyjątkowy klimat tego
regionu, szczególnie polecamy wycieczkę „Z widokiem na
Kopenhagę” lub „Skandynawskie porty – Kopenhaga
i Göteborg”. Ich programy zostały przygotowane z myślą
o pięknie skandynawskiej przyrody, jak i zabytkowych
częściach wyjątkowych duńskich i szwedzkich miast.
Pasjonatom historycznych ciekawostek szczególnie polecamy „Królewską podróż – śladami dynastii Gryﬁtów”.
Wielbicielom dobrych trunków i relaksu w niezwykłym
otoczeniu, proponujemy „Światowe wino w królewskiej
oprawie”. Wszyscy zaś, którzy kochają przyrodę, docenią
wyprawę na „Bornholm – zieloną wyspę Bałtyku”.
Skandynawia jest różnorodna i niezwykle ciekawa, więc
wspomniane wycieczki, to jedynie kropla z całego morza
naszych pomysłów. Odwiedźcie nas na www.unityline.pl
i sprawdźcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy!

Zapraszamy do e-sklepu:
skandynawskiepodroze.pl
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1376 zł/os.

724 zł/os.

Z widokiem
na Kopenhagę

Kopenhaga
prosto z mostu

> Wyspa Møn
> Kopenhaga> Höör

> Szczecin > Malmö > Kopenhaga

Termin:
30.04–03.05.2020

Terminy:
22–24.05.2020, 24–26.07.2020

680 zł/os.

Klify Bałtyku
i magiczna
Kopenhaga
> Wyspa Møn > Kopenhaga

552 zł/os.

724 zł/os.

Światowe wino
w królewskiej
oprawie

Bornholm
– zielona wyspa
Bałtyku

> Höör > Ystad

> Ystad > Bornholm

Terminy:
19–20.06.2020, 04–05.09.2020

Terminy:
26–28.06.2020, 21–23.08.2020

792 zł/os.

Królewska Podróż

1170 zł/os.

Skandynawskie
Porty: Kopenhaga
i Göteborg

– śladami dynastii
Gryﬁtów
> Helsingborg > Kopenhaga

Termin:
05–07.06.2020

398 zł/os.

Rowerowy raj
> Ystad > Skillinge
> Glimminge > Simrishamn

Termin:
10–12.07.2020

758 zł/os.

Wielki skok
na Kopenhagę
> Kopenhaga

> Kopenhaga > Göteborg

Terminy:
14–16.08.2020, 25–27.09.2020

Termin:
27–30.08.2020

Termin:
11–13.09.2020
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Cennik
2020

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

Pasażerowie
piesi

01.02.–31.03.; 20.04–17.06.;
01.09.–09.12.2020; 14.01.–31.01.2021
w jedną stronę

zł

w dwie strony

zł

01–19.04.; 18.06.–31.08.;
10.12.2020–13.01.2021
w jedną stronę

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

zł

od 160

zł

w dwie strony

dorośli

zł

od 240

dostaniesz 5% zniżki!

zł

od 280

zł

zł

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

Pasażerowie
zmotoryzowani

01.02.–31.03.; 20.04.–17.06.;
01.09.–09.12.2020; 14.01.–31.01.2021
w jedną stronę

samochód osobowy + kierowca

w dwie strony

01–19.04.; 18.06.–31.08.;
10.12.2020–13.01.2021
w jedną stronę

w dwie strony

od 382

zł

od 656

zł

od 416

zł

od 756

zł

od 538

zł

od 966

zł

od 618

zł

od 1118

od 262

zł

od 452

zł

od 302

zł

od 546

zł

od 94

zł

od 168

zł

od 102

zł

od 180

zł

(do 2,4 m wys., do 6 m dł.)

samochód osobowy/
minibus + kierowca

zł

(2,4-3,6 m wys., 6-10 m dł.)

motocykl + kierowca

dodatkowa osoba
w pojeździe* (maks. 8)

* maksymalna liczba dodatkowych osób w pojeździe: samochód os. – 8; motocykl – 1
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Przejazdy grupowe
Grupa
Ceny za osobę za przejazd
w jedną stronę promem
Polonia lub Skania

01.02.–31.03.; 20.04–17.06.;
01.09.–09.12.2020; 14.01.–31.01.2021

rejs dzienny

od 98

zł

rejs nocny

od 138

zł

01–19.04.; 18.06.–31.08.;
10.12.2020–13.01.2021

rejs dzienny

od 112

rejs nocny

zł

od 154

zł

za min. 10 płacących osób

Opłaty za przewóz nie zawierają dodatku paliwowego, opłaty ekologicznej i opłaty za miejsce w kabinie oraz
za inne towary lub usługi dostarczane lub świadczone na promie.
Każda 11-ta osoba w grupie otrzymuje bezpłatny przejazd i miejsce w kabinie o najniższej kategorii, z których
korzysta większość grupy. Dla grupy wystawia się jeden bilet zbiorowy.
Warunkiem skorzystania z oferty jest rezerwacja oraz wykupienie miejsc nie później niż 72 godz. robocze
(pon.-pt. 8:00 – 16:00) przed rozpoczęciem rejsu, wynikającym z rozkładu. Informacje o warunkach przejazdów
grupowych wraz z miejscami w kabinach dostępne są na unityline.pl
Ostateczna lista uczestników powinna być dostarczona nie później niż 48 godz. robocze (pon.-pt. 8:00-16:00)
przed rozpoczęciem rejsu, wynikającym z rozkładu.
Liczba grup limitowana.

01.02.–31.03.; 20.04–17.06.;
01.09.–09.12.2020; 14.01.–31.01.2021

Pojazd

rejs dzienny

autokar bez grupy + kierowca
bus/autobus

od 1264

od 496

zł

zł

rejs nocny

od 1264

od 496

zł

zł

01–19.04.; 18.06.–31.08.;
10.12.2020–13.01.2021

rejs dzienny

od 1418

od 568

zł

zł

rejs nocny

od 1418

od 568

zł

zł

do 9 płacących pasażerów*(10-14 m)

bezpłatnie

autobus z grupą

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

min.10 płacących pasażerów*

* bilety wg taryfy przejazdów grupowych
Jeden kierowca otrzymuje bezpłatny przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie w sekcji dla kierowców.
01.02.–31.03.; 20.04–17.06.;
01.09.–09.12.2020; 14.01.–31.01.2021

rejs dzienny

drugi kierowca
(przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie)

od 226

zł

rejs nocny
od 226

zł

01.–19.04.; 18.06.–31.08.;
10.12.2020–13.01.2021

rejs dzienny
od 240

zł

rejs nocny
od 240

zł
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Ważne informacje
Rezerwacja
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.

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: RCBWPLPW

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: RCBWPLPW

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 8802909 (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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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.

unityline.pl
Informacja i rezerwacja

