
Unity Line prom Polonia

Program:

• 16:00–17:00 Koncert Stwora Głodomora.

Niedziela 07.06.2020:

• 21:45 Odprawa na terminalu dla osób wracających ze spaceru.

• 21:00–23:00 Kolacja.

• 22:30 Wypłyniecie promu w morze.

• 20:15 Przypłynięcie do Ystad (mozliwość odbycia 
samodzielnego spaceru do miasteczka).

• 12:30–15:00 Obiad.

• 18:00–19:00 Koncert Roksany Węgiel.

• 11:30 Odprawa na terminalu w Świnoujściu.

• 23:00–04:00 Dyskoteka dla dorosłych z Dj-em.

Poniedziałek 08.06.2020:

• 17:00–18:00 Koncert Szymona Chodynieckiego.

• 19:00–20:00 Dyskoteka dla dzieci.

• 10:00 Transport spod hotelu Radisson w Szczecinie 
do Świnoujścia (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

• 14:00–20:00 Animacje plastyczne w sali konferecyjnej. 

• 06:45 Przypłynięcie do Świnoujścia.

• 07:30 Transport do Szczecina pod hotel Radisson.

• 13.00 Wypłynięcie do Ystad.

Szczegóły oferty na unityline.pl    Informacja i rezerwacja: tel. +48 91 88 02 909, rezerwacje@unityline.pl

od 340 zł/os.

Cena:

każda osoba w wieku powyżej 18 lat

od 180 zł/os. każda osoba w wieku 10-18 lat

bezpłatnie każda osoba w wieku 0-9 lat

• Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
• Podczas rejsu będzie fotograf. By uzyskać po rejsie dostęp 

do zdjęć należy podczas rezerwacji podać adres mail.

Cena zawiera:

• Rozrywkę.

Dopłaty:

• „Open bar” na napoje bezalkoholowe w godzinach 14:00-20:00.

• 474 zł za całą kabinę LUX

• Przejazd i miejsce w kabinie.
• Obiad i kolacja.

Uwagi:
• Opłata za rezerwację powinna nastąpić w ciągu tygodnia 

od dnia rezerwacji.

Do zobaczenia na pokładzie!

• 12:00 odprawa na terminalu w Świnoujściu.

• 13:00 wypłynięcie do Ystad.

• 12:00 – 14:00 obiad.

• 14:00 – 14:20 bitwa Ligi Superbohaterów.

• 14:20 – 15:00 spektakl dla dzieci.

• 15:00 – 16:30 animacje w Sali Konferencyjnej.

• 16:30 – 17:15 spektakl dla dzieci.

• 17:15 – 20:00 animacje w Sali Konferencyjnej.

• 18:30 – 20:00 dyskoteka dla dzieci.

• 20:15 przypłynięcie do Ystad (możliwość odbycia samodzielnego 
spaceru do miasteczka).

• 21:30 odprawa na terminalu dla osób wracających ze spaceru.

• 21:00 – 23:00 kolacja.

• 22:30 wypłynięcie promu w morze.

• 22:00 – 04:00 dyskoteka dla dorosłych z Dj-em.

Dzień Dziecka 
Program:
Sobota 04.06.2022:

• 06:45 przypłynięcie do Świnoujścia.

Niedziela 05.06.2022

380 zł/os.

Cena:

każda osoba w wieku powyżej 18 lat

220 zł/os. każda osoba w wieku 10-18 lat

bezpłatnie każda osoba w wieku 0-9 lat

• podróż i miejsce w kabinie,
• obiad,
• kolację,
• ”open bar” na napoje bezalkoholowe (kawa, herbata, woda, soki)

w godzinach 14:00-20:00,
• rozrywkę.

Cena zawiera:

•  533,25 pln za całą kabinę LUX.

Dopłaty:

Do zobaczenia na pokładzie!

• opłata za rezerwację powinna nastąpić w ciągu tygodnia
od dnia rezerwacji,

• zakupiony bilet nie podlega zwrotowi,
• program animacyjny dedykowany jest dzieciom do 10 r.ż.

Uwagi:
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