Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

Oferta specjalna dla grup

www.unityline.pl

Sushi na fali
Jesienne przebudzenie na promie Skania
Liczba uczestników:

Min. 20 osób

Czas trwania:

2 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 20.45 zbiórka uczestników na terminalu promowym w Świnoujściu (ul.
Dworcowa 1), spotkanie z pilotem
 21.00 odprawa biletowa, zaokrętowanie na pokład promu Skania,
zakwaterowanie w kabinach
 21.45 kolacja
 23.00 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 nocleg
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 08.00 – 09.00 śniadanie
 dla chętnych zejście z promu i spacer po Ystad z przewodnikiem –
malownicze miasteczko portowe, które przyciąga średniowieczną
szachulcową zabudową, pięknym, gotyckim kościołem Mariackim oraz
wyjątkowym Klasztorem Franciszkanów z 1267 roku Jest to również główne
miejsce akcji cyklu powieści szwedzkiego pisarza Henninga Mankella – to
właśnie tutaj mieszka główny bohater cyklu – komisarz śledczy Kurt
Wallander. W poszukiwaniu ukrytych znaków i mrocznych tajemnic,
odkryjemy prawdziwą duszę tego urokliwego miasta, a także zobaczymy
charakterystyczne miejsca powieści
 około 12.30 ponowna embarkacja na pokład promu
 13.30 wypłynięcie promu w morze
 14.00 obiad
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, restauracji
 16.00 – 18.00 warsztaty sushi
 20.00 przypłynięcie promu do Świnoujścia
 opuszczenie kabin, zejście z promu, zakończenie imprezy

Cena specjalna
330 PLN za osobę w kabinie dwuosobowej
430 PLN za osobę w kabinie jednoosobowej
Cena zawiera:
 Przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście
 Miejsce w kabinie podczas całego rejsu na promie Skania
 Kolacja na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad
 Śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad
 Obiad na promie Skania na trasie Ystad – Świnoujście
 Open bar na trasie Świnoujście – Ystad w godzinach 22.00 – 04.00
 Warsztaty sushi połączone w degustacją
INFORMACJA I REZERWACJA:

 91 35 95 877  91 35 95 696  91 35 95 679
 grupy@unityline.pl  www.unityline.pl
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Zwiedzanie Ystad
Obsługa przewodnika/pilota w trakcie trwania wycieczki
Ubezpieczenie NNW i KL
Dodatek paliwowy, dodatek ekologiczny
Obowiązkowa opłata z tytułu Funduszu Gwarancji Turystycznej

Uwagi




Oferta ważna dla grupy minimum 20 osobowej. W przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia ilości osób w grupie, cena oferty może ulec zmianie.
Oferta ważna w każdy dzień tygodnia od 01.10.2020 do 30.11.2020.
Istnieje możliwość zorganizowania transportu autokarowego na trasie Szczecin
– Świnoujście – Szczecin za dodatkową opłatą.

Do zobaczenia na pokładzie!
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