Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

WYCIECZKA

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

dla klientów indywidualnych

www.unityline.pl/wycieczki

Szlakiem szwedzkich kryminałów
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

Min. 30 os.

Czas trwania:

4 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka uczestników wycieczki w Szczecinie, Plac Rodła 8, spotkanie z
pilotem
 19.15 wyjazd ze Szczecina, przejazd autokarem do Świnoujścia
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na
pokład promu Skania, zakwaterowanie w kabinach
 21.45 kolacja
 23.00 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 dyskoteka
 nocleg
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu
 zwiedzanie Lund szlakiem kryminałów Karin Wahlberg
 zwiedzanie Göteborga, m.in.: Kamiennego Pomostu Stenpiren,
XVII-wiecznego Ratusza, Klasycystycznej Katedry, portu Lilla Bommen
 czas wolny
 ok. 18.30 przejazd do hotelu Quality Hotel 11 w Göteborgu
 zakwaterowanie
 19.30-21.00 kolacja w hotelowej restauracji
 czas wolny i nocleg
Dzień trzeci
 08.00 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
 zwiedzanie Fjällbacki – malowniczego kurortu znanego z kryminałów Camilli
Läckberg
 zwiedzanie Helsingborga, m.in.: neogotyckiego Ratusza, gotyckiego Kościoła
św. Marii, twierdzy Kärnan
 zwiedzanie Ystad szlakiem kryminałów Henninga Mankela, m.in.: domu
inspektora Kurta Wallandera przy Mariagatan 10, Hotelu Continental,
cukierni Fridolfs i komendy policji (na zewnątrz)
 21.30 odprawa na terminalu promowym w Ystad, zao krętowanie
uczestników na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach
 22.00 kolacja
 22.30 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 dyskoteka
 nocleg

INFORMACJA I REZERWACJA:




91 880 29 09; 801 989 771; 91 35 95 400
rezerwacje@unityline.pl  www.unityline.pl

Termin:

31.05 – 03.06.2018

Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

WYCIECZKA

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

dla klientów indywidualnych

www.unityline.pl/wycieczki

Dzień czwarty
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki

Cena

1 219 PLN za osobę w kabinie dwuosobowej
1 472 PLN za osobę w kabinie jednoosobowej
Specjalna cena dla dzieci od 4 do 10 lat – 1 035

PLN

Przy zakwaterowaniu w kabinie z rodzicem

Cena zawiera:
przejazd promem na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście z miejscem
w kabinie
posiłki na promie
suchy prowiant w II dniu
nocleg ze śniadaniem w hotelu
opiekę pilota/przewodnika, przejazd autokarem
zwiedzanie
ubezpieczenie NNW i KL
dodatek paliwowy i ekologiczny
opłatę z tytułu Funduszu Gwarancji Turystycznej











Uwagi
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności
zwiedzania atrakcji turystycznych.
wymagane minimum uczestników – 30 osób.
sugerowane kieszonkowe: około 300 SEK (m.in.: zakupy, posiłki, pamiątki).
oferta zawiera napoje do posiłków na promach (kawa lub herbata, woda
mineralna).
dzieci poniżej 4 roku życia – bezpłatnie, bez świadczeń.
dostępne są również kabiny trzyosobowe w takiej samej cenie jak oferta z
kabiną dwuosobową.
nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych miejsc w kabinie dwuosobowej,
należy wykupić ofertę zakwaterowania w kabinie jednoosobowej.
wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (również przez dzieci) który uprawnia do przekroczenia
granicy (dowód osobisty lub paszport).
możliwość zbiórki bezpośrednio w Świnoujściu o godz. 20:45 (miejsce: ul. Dworcowa 1, I piętro na terminalu promowym).
numer kontaktowy do pilota/przewodnika wycieczki przekazywany jest przez niego osobiście w dniu zbiórki.












Do zobaczenia na pokładzie!
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