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SZWEDZKIE WYBRZEŻE – GÖTEBORG I MALMÖ
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony ze zwiedzaniem Skandynawii
Liczba uczestników:

Od 10 osób

Czas trwania:

4 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy
 19.00 zbiórka w Szczecinie, spotkanie z pilotem
 19.15 przejazd autokarem do Świnoujścia
 21.00 odprawa biletowa pasażerów na terminalu promowym w
Świnoujściu, 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 i zwiedzanie Malmö - miasto to leży na samym południu Szwecji
w prowincji Skania. Podczas zwiedzania nie można ominąć jego
zabytkowej części, czyli Gamla Staden. Najbardziej charakterystycznym
placem starego miasta jest Lilla Torg, który przylega do większego placu
– Stortorget, gdzie znajduje się majestatyczny ratusz Rådhuset.
Symbolem nowego miasta jest Turning Torso – najwyższy budynek
mieszkalny w Szwecji. Tuż obok można przespacerować się nadmorskim
deptakiem z widokiem na most Öresund
 wizyta w Muzeum Malmöhus Slott - najstarszy renesansowy zamek,
gdzie mieści się muzeum przyrodnicze i akwarium, a tuż obok jest
Muzeum Techniki i Komunikacji, gdzie można obejrzeć kokpity
samolotów, wnętrze symulatora kontroli lotów oraz budowę silnika
odrzutowego. Jedną z największych atrakcji jest idealnie zachowana łódź
podwodna U3
 przejazd do Göteborga jednego z fundamentalnych miast portowych w
Skandynawii. Wizytę w tym mieście rozpoczniemy od wejścia do Parku
Liseberg, który jest największym lunaparkiem w Skandynawii, a w 2005
roku został uznany przez magazyn Forbes najlepszym parkiem rozrywki
na świecie. Można tu robić dosłownie wszystko – od przejażdżki
największą w Skandynawii kolejką górską, poprzez podziwianie miasta z
wysokiego na 60 m diabelskiego młyna, na słuchaniu światowej klasy
muzyków kończąc
 czas wolny – możliwość skorzystania z atrakcji parku (ok. 2 godz.)
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kolacja w restauracji w Göteborgu
przejazd do hotelu, zakwaterowanie
czas wolny i nocleg

Dzień trzeci:
 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
 przejazd do Olofström – miasta słynącego z fabryki karoserii Volvo
oraz muzeum starych samochodów.
 wizyta w muzeum koncernu samochodowego Volvo, które nie od dziś
słynie z produkcji najbezpieczniejszych aut na świecie. W muzeum
wystawione są produkty z całej gamy Volvo, w tym samochody
osobowe, ciężarowe, autobus oraz wiele innych ciekawych produktów
tej szwedzkiej marki
 przejazd i dalsza wizyta w umiejscowionym w pobliżu ujścia rzeki Gota
– Göteborgu. Jedno z pierwszych miast Szwecji, którego powstanie
datuje się na przełom XVI i XVII wieku, przyciąga szerokimi alejami,
parkami i imponującymi budowlami. W centrum mieści się piękna
fontanna z pomnikiem Posejdona, którą otaczają m.in. Muzeum Sztuki,
sala koncertowa, teatr miejski i biblioteka. W Göteborgu zobaczymy
również Barken Viking z 1905 roku – najprawdopodobniej największy
żaglowiec, jaki kiedykolwiek wybudowano w Skandynawii, dziś – hotel i
restauracja. Podczas zwiedzania tego malowniczego miasta nie można
zapomnieć o uroczej dzielnicy Haga, w której znajdują się drewniane
budynki nadające dziewiętnastowieczny charakter
 czas wolny w centrum miasta – możliwość wejścia do Ogrodu
botanicznego we własnym zakresie lub rejs kanałami
 ok. 16.30 wyjazd z Göteborga i przejazd do Ystad
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników
na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach
 kolacja
 22.30 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – dyskoteka, możliwość skorzystania z oferty sklepów,
barów
 nocleg
Dzień czwarty:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 przejazd do Szczecina i zakończenie imprezy

Uwagi






Oferta ważna dla grupy min.10 osobowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian
programu, kolejności zwiedzania.
Istnieje możliwość zamówienia suchego prowiantu z promu 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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