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„PROMÓWKA Z KLASĄ”
Rejs promem połączony w wycieczką do Kopenhagi i wizytą w Parku Rozrywki Bakken
Liczba uczestników:

40 – 49 os.

Czas trwania:

3 dni

Ramowy program:
Dzień pierwszy

19.15 zbiórka uczestników w Szczecinie, spotkanie z pilotem

19.30 przejazd autokarem do Świnoujścia

21.00 odprawa na terminalu promowym w Świnoujściu, zaokrętowanie
na pokład promu Skania, zakwaterowanie w kabinach

kolacja

23.00 wyjście promu w morze

czas wolny, nocleg
Dzień drugi

06.30 przypłynięcie do Ystad

06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu

przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie –
mostem Öresund do Kopenhagi

przejazd do Oceanarium (Błękitna Planeta) – to największy w północnej
Europie kompleks, składający się z 53 akwariów, w których można
podziwiać 20 tysięcy zwierząt morskich, w tym 450 gatunków ryb

zwiedzanie Kopenhagi – jedno z największych miast Skandynawii,
położone malowniczo nad cieśniną Sund. Strzeże go najsłynniejsza na
świecie Mała Syrenka tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii
zobaczymy także m.in.: Fontannę Bogini Gefion, Pałac Amalienborg, gdzie
codziennie odbywa się odprawa Gwardii Królewskiej a także siedzibę
Parlamentu – Zamek Christiansborg i XVIII wieczną dzielnicę portową
Nyhavn

przejazd do Parku Rozrywki Bakken – najstarszy park rozrywki na świecie
zlokalizowany w leśnym kompleksie pod Kopenhagą. Oferuje 100
różnego rodzaju atrakcji – karuzele, diabelskie młyny, kolejki

czas wolny

ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi, powrót do Szwecji mostem Öresund,
przejazd do Ystad

21.30 odprawa na terminalu promowym w Ystad, zaokrętowanie
uczestników wycieczki na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w
kabinach

kolacja

22.30 wypłynięcie promu w morze

czas wolny, nocleg
Dzień trzeci

06.45 przypłynięcie do Świnoujścia

06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu

ok. 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki
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Cena
415 PLN za osobę w kabinie 4 osobowej
Cena zawiera:

Przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad

Przejazd promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście

Miejsce w kabinie podczas rejsu promem Skania oraz promem Polonia

Kolacja na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad

Śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad

Kolacja na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście

Śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście

Zwiedzanie Kopenhagi

Opłata za bilet wstępu do Oceanarium

Obsługa autokaru na całej trasie wg programu

Opłata za przejazd mostem Öresund (Szwecja – Dania) w dwie strony

Opieka pilota – przewodnika w trakcie trwania wycieczki

Ubezpieczenie NNW i KL

Dodatek paliwowy

Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Uwagi









Oferta dla grupy 40 – 49 osobowej. W przypadku zmniejszenia ilości osób
w grupie, cena oferty ulegnie zmianie.
Oferta ważna dla dzieci i młodzieży do lat 19.
Wypłynięcie od niedzieli do środy. Oferta nie obowiązuje na rejsy w piątki
i soboty.
Termin ważności oferty: maj – czerwiec 2019 roku.
4 opiekunów z ramienia szkoły – bezpłatnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności
zwiedzania.
Sugerowane kieszonkowe (atrakcje w Parku Bakken, ewentualny posiłek)
około 350 DKK.
Możliwość zakupienia suchego prowiantu z promu – 30 PLN za osobę

Istnieje możliwość zorganizowania poniższych atrakcji za dodatkową opłatą:






Zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem – zwane miastem zieleni. Trzecie
pod względem zajmowanej powierzchni miasto Polski. Historyczna i
nowoczesna stolica województwa zachodniopomorskiego.
Rejs statkiem po porcie – pozwala zobaczyć Szczecin ze strony wody. W
trakcie rejsu zobaczymy zarówno industrialne zakątki portowe, jak
również pomniki historii. Nie zabraknie widoków fauny i flory.
Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem – multikulturowa stolica i zarazem
największe miasto Niemiec, które każdego roku przyciąga miliony
turystów z całego świata.

Do zobaczenia na pokładzie!
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