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Unity Line Limited Sp. z o.o.

Oferta grupowa

Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

www.unityline.pl

SPACER NAD KLIFEM
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

Od 10 osób

Czas trwania:

3 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka uczestników wyjazdu w Szczecinie, spotkanie z pilotem
 19.15 przejazd 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 – dyskoteka, możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 nocleg
Dzień drugi
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 śniadanie, opuszczenie promu
 przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie –
mostem Øresund w drodze na wyspę Møn, która słynie z bajecznie
białych kredowych klifów. Jest to najwyższe wybrzeże klifowe nad
Bałtykiem, ciągnie się na długości 7 km i dochodzi do 128 m wysokości.
Møns Klint – jeden z najpiękniejszych zakątków nad Morzem Bałtyckim.
Wybrzeże jest majestatyczne, potężne, budzące szacunek i grozę.
Miejsce to zachwyca szmaragdowym kolorem Bałtyku, bielą skał i żywą
zielenią gęstego bukowego lasu, który porasta okoliczne wzgórza
 przejazd do Roskilde, miasta które było pierwszą stolicą Danii, dziś
znane jest przede wszystkim z festiwalu muzycznego, uznanego za jeden
z największych międzynarodowych festiwali rockowych. Podczas
zwiedzania zobaczymy gotycką Katedrę, która, jako pierwszy gotycki
kościół w Danii, stała się inspiracją dla gotyckiego budownictwa
sakralnego w całej Europie północnej. Tuż obok mieści się Pałac
Królewski, który dawniej służył jako rezydencja królewska, później jako
pałac biskupi, a dziś mieszczą się tutaj różne muzea. Zobaczymy również
imponujący miejski Ratusz
 przejazd do Ystad – spacer po mieście
 21.30 odprawa na terminalu promowym w Ystad, zaokrętowanie
uczestników imprezy na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w
kabinach
 kolacja
 22.30 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – dyskoteka, możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 nocleg
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Dzień trzeci
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy

Uwagi







Oferta ważna dla grupy minimum 10 osobowej
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian
programu, kolejności zwiedzania.
Istnieje możliwość zorganizowania obiadu w Kopenhadze za dodatkową
opłatą.
Istnieje możliwość zakupienia oferty suchego prowiantu za dodatkową
opłatą.
Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Szczecina z przewodnikiem
za dodatkową opłatą
Istnieje możliwość zorganizowania rejsu statkiem po porcie w Szczecinie
za dodatkową opłatą

Do zobaczenia na pokładzie!
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