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„SZWECJA Z KLASĄ” 
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony ze zwiedzaniem Szwecji Południowej  

    

Liczba uczestników: 40 – 49 os.    Czas trwania: 3 dni  Termin: Marzec - październik   2021 rok 

 

Ramowy program: 

Dzień pierwszy  
 19.15 zbiórka w Szczecinie, spotkanie z pilotem 
 19.30 przejazd autokarem do Świnoujścia 
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład promu Skania, 

zakwaterowanie w kabinach 
 kolacja  
 23.00 wyjście promu w morze 
 czas wolny, nocleg 

 

Dzień drugi  
 06.30 przypłynięcie do Ystad 
 06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu 
 przejazd i zwiedzanie Helsingborga – sercem tego portowego miasta jest 

Stortorget, przy którym stoi miejski, neogotycki Ratusz oraz barokowy budynek 
banku. Stąd już blisko do twierdzy Kärnan, która przez ponad siedem wieków 
broniła dostępu do Helsingborg – możliwość wejścia we własnym zakresie 

 przejazd do Lund, gdzie zobaczymy najstarszą romańską Katedrę, która imponuje 
swoją architekturą i kilkusetletnią historią ze średniowiecznym zegarem 
astronomicznym. Tuż obok Katedry znajdują się najstarsze budynki uniwersytetu 
a spacerując po dziedzińcu przyjrzymy się kamieniom runicznym z epoki 
Wikingów 

 przejazd do Malmö – wejście do Muzeum Techniki i Komunikacji – 
Twierdza/Cytadela to dziś najstarszy renesansowy zamek Skandynawii, gdzie na 
miejscu możemy zobaczyć kokpity samolotów, wnętrze symulatora kontroli lotów 
oraz budowę silnika odrzutowego. Jedną z największych atrakcji muzeum jest 
idealnie zachowana łódź podwodna U3. Do dyspozycji zwiedzających 
udostępniono prawie wszystkie pomieszczenia. Wejście do Malmöhus – 
najstarszy renesansowy zamek w Skandynawii, gdzie mieści się muzeum 
przyrodnicze i akwarium 

 czas wolny  
 zwiedzanie Malmö – miasta o dwóch obliczach, gdzie wizytówką jego zabytkowej 

części jest Rådhuset – Ratusz zdobiący miejski rynek Stortorget oraz budynek 
Turning Torso, który jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w Szwecji i 
stanowi symbol unikatowej architektury nowoczesnej części aglomeracji 

 przejazd do Ales Stenar, gdzie tuż nad wodami Bałtyku góruje zagadkowy, 
tajemniczy, kamienny monument w kształcie łodzi (Krąg Wikingów) 

 przejazd do Ystad – spacer po mieście  
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników wycieczki na 

pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach 
 kolacja  
 22.30 wypłynięcie promu w morze  
 czas wolny, nocleg 
 
Dzień trzeci  
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia 
 06.00 – 07.0o śniadanie, opuszczenie promu  
 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki  
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Cena 

355 PLN za osobę w kabinie 4-osobowej 

 
 
Cena zawiera: 
 Przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad  
 Przejazd promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście 
 Miejsce w kabinie podczas rejsu promem Skania oraz promem Polonia 
 Kolacja na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad  
 Śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad   
 Kolacja na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście   
 Śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście  
 Zwiedzanie Malmö 
 Zwiedzanie Helsingborga 
 Zwiedzanie Lund 
 Zwiedzanie Ystad  
 Zwiedzanie Ales Stenar 
 Opłata za bilet wstępu do Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Malmöhuss w Malmö 
 Opieka pilota – przewodnika w trakcie trwania wycieczki  
 Obsługa autokaru na całej trasie wg programu 
 Ubezpieczenie NNW i KL 
 Dodatek paliwowy  
 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 

 

Uwagi 

 Oferta dla grupy minimum 40 – 49 osobowej. W przypadku zmniejszenia ilości osób 
w grupie cena oferty ulegnie  zmianie. 

 Oferta ważna dla dzieci i młodzieży do lat 19. 
 Wypłynięcie od niedzieli do środy. Oferta nie obowiązuje na rejsy w piątki i soboty. 
 Termin ważności oferty: marzec – październik 2021 (z wyłączeniem lipca i sierpnia).  
 4 opiekunów z ramienia szkoły – bezpłatnie. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności zwiedzania. 
 Sugerowane kieszonkowe około 250 – 300 SEK. 
 Możliwość zakupienia suchego prowiantu z promu – 30 PLN za osobę. 

 
 
 
 
 
Istnieje możliwość zorganizowania poniższych atrakcji za dodatkową opłatą: 
 
 Zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem – zwane miastem zieleni. Trzecie pod 

względem zajmowanej powierzchni miasto Polski. Historyczna i nowoczesna stolica 
województwa zachodniopomorskiego. 

 Rejs statkiem po porcie – pozwala zobaczyć Szczecin ze strony wody. W trakcie 
rejsu zobaczymy zarówno industrialne zakątki portowe, jak również pomniki historii. 
Nie zabraknie widoków fauny i flory. 

 Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem – multikulturowa stolica i zarazem największe 
miasto Niemiec, które każdego roku przyciąga miliony turystów z całego świata. 

 
Do zobaczenia na pokładzie! 
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