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ODWIEDZINY U HAMLETA I W KRÓLEWSKIEJ KOPENHADZE
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 autokarem 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 – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, dyskoteka
 nocleg
Dzień drugi
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 śniadanie, opuszczenie promu
 przejazd i przeprawa promowa ze szwedzkiego Helsingborg na drugi
brzeg do duńskiego Helsingor aby zwiedzić wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Zamek Kronborg. Potocznie
zwany Zamkiem Hamleta – miejsce, w którym rozgrywała się akcja
najbardziej znanego dramatu Williama Szekspira. Przed zamkiem
możemy podziwiać ogromny monument Ogiera Duńczyka, a w jego
obrębie powstał symboliczny „Grób Hamleta”. Legenda głosi, że w
podziemiach tej twierdzy kryje się duch dzielnego rycerza, który czeka
na przebudzenie, a ma ożyć, gdy jego ojczyzna stanie w obliczu
zagrożenia. Jednak wielkie legendy wokół Zamku to zaledwie
przedsmak jego rzeczywistej potęgi
 przejazd do Kopenhagi cieśniną Sund - czyli Duńską Riwierą, która
zachwyci pięknymi krajobrazami oraz interesującymi budowlami,
majestatycznie zwróconymi ku morzu
 wizyta w Kopenhadze – której symbolem jest słynna Mała Syrenka –
skromna dziewczęca postać przykucnięta na kamieniu i nostalgicznym
wzrokiem wypatrująca ukochanego. Tuż obok niej znajduje się Przystań
Królewska i Park Langeline. W stolicy Danii zobaczymy również zimową
rezydencję duńskiej rodziny, czyli Pałac Amailenborg, na którego straży
stoją gwardziści ubrani w charakterystyczne czarno-niebieskie mundury
i wysokie czapki z futra. Odwiedzimy też Port Nyhavn, gdzie urocze,
małe kamieniczki z barwną fasadą okalają portowy kanał, a w swoich
wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji, barów i kawiarni
 obiad w restauracji w Kopenhadze
 czas wolny – spacer po deptaku Stroget znanym mi.in z najmodniejszych
sklepów, restauracji i występów licznych artystów, muzyków
 ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji,
powrót do Ystad
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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 – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, dyskoteka
nocleg

Dzień trzeci
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 ok. 09.00 przyjazd 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 zakupienia 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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