Spotkanie na promie m/f Polonia

PRELEGENCI:

SKANDYNAWSKIE PODRÓŻE
1–2 października 2022

Program

Mateusz Waligóra
2 dni

liczba uczestników: min. 35 osób

Tomasz Duda
Dzień pierwszy:
• 10:00 zbiórka uczestników rejsu w Szczecinie
(Plac Rodła 8, parking przed głównym wejściem
do hotelu Radisson BLU),
• 10:15 wyjazd do Świnoujścia dla rozpoczynających
podróż w Szczecinie

Kamila Kielar

• lub 11:30 odprawa na terminalu promowym w Świnoujściu
dla osób przyjeżdżających bezpośrednio do Świnoujścia.
Wejście na pokład promu m/f Polonia, zakwaterowanie
w kabinach,
• 13:00 wypłynięcie promu w morze,
• 12:45 – 13:45 obiad,
• Prelekcje w ramach Festiwalu Podróżników
National Geographic – sala konferencyjna:

Michał Cessanis

• 14:30 – 15:15 Mateusz Waligóra: Morskie opowieści,
• 15:20 – 16:05 Kamila Kielar: Laponia – w krainie ludzi,
bogów i zwierząt,
• 16:30 – 17:15 Aldona Hartwińska – PoFikasz: Podróż
przez Szwedzki Układ Słoneczny,

Aldona Hartwińska
PoFikasz

• 17:20 – 18:05 Michał Cessanis i Tomasz Duda:
Południowa Szwecja – kraina kontrastów
i różnorodności,
• 18:15 – 19:00 Szef Kuchni promu Polonia Rafał
Babkiewicz: śledziowe inspiracje po skandynawsku
(degustacja)

Rafał Babkiewicz

• czas wolny – możliwość skorzystania z oferty barów,
sklepów,
• 20:15 przypłynięcie do Ystad,
• ok. 20:20 spacer po Ystad z Tomaszem Dudą – jednym
z prelegentów Festiwalu Podróżników National Geographic,
• 21:30 ponowna odprawa na terminalu promowym w Ystad,
zaokrętowanie na pokład promu Polonia,
• 22:00 kolacja,
• 22:30 wypłynięcie promu w morze,
• nocleg, dyskoteka.
Dzień drugi:
• 06:45 przypłynięcie do Świnoujścia,
• 07:00 – 08:00 śniadanie,
• ok. 08:30 opuszczenie promu i transport do Szczecina
(dla osób zdeklarowanych na transport do Szczecina)
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Spotkanie na promie m/f Polonia

Dla nas sama podróż jest celem.
Tym razem będzie to podróż promem,
przez wody naszego ukochanego
Bałtyku. Ciekawi ludzie, emocjonujące
spotkania i inspirujące historie.
Podczas tego wyjątkowego rejsu
wystąpią znani podróżnicy,
fotografowie, dziennikarze
i eksplorerzy. Tematem przewodnim
będą Skandynawskie Podróże czyli
opowieści o morzu oraz bliższej
i dalszej Skandynawii.

SKANDYNAWSKIE PODRÓŻE
1–2 października 2022
Cena:

470 zł/os.

za miejsce w kabinie
dwuosobowej, trzyosobowej

570 zł/os.

za miejsce w kabinie
jednoosobowej

Cena zawiera:
• transport na trasie Szczecin – Świnoujście – Szczecin
• przejazd promem Polonia na trasie
Świnoujście – Ystad – Świnoujście,
• miejsce w kabinie podczas rejsu promem Polonia w rejsie
dziennym i nocnym,
• wejście na 4 prelekcje i 1 degustację podczas Festiwalu,
• welcome pack,
• wyżywienie na promie (obiad, kolacja i śniadanie),
• przerwa kawowa w trakcie trwania całego spotkania (kawa,
herbata, woda, ciastka),
• open bar na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście
dostępny w godzinach otwarcia barów 21:00 – 04:00,
• spacer po Ystad (dla chętnych).
Uwagi:
• możliwość zbiórki bezpośrednio w Świnoujściu o godz. 11:30
(miejsce: ul. Dworcowa 1, I piętro na terminalu promowym)

Do zobaczenia
na promie!
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