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Oferta grupowa

SZWEDZKIM WYBRZEŻEM W KIERUNKU OSLO
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

Od 10 osób

Czas trwania:

5 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 barów, sklepów, dyskoteki
 nocleg
Dzień drugi
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 śniadanie, opuszczenie promu
 przejazd do Helsingborg – zabytkowe miasto portowe Szwecji, które
zachwyca barokowymi uliczkami. Jego sercem jest plac miejski, gdzie
znajduje się okazały secesyjny Ratusz, tuż obok znajduje się XIV-wieczny
kościół najświętszej Marii Panny, który zachwyca gotycką zabudową oraz
pięknym wnętrzem. Zobaczymy również imponującą twierdzę Kärnan,
która przez ponad siedem wieków broniła dostępu do Helsingborga
 przejazd do Varberg. Od strony morza strzeże go potężna twierdza. W
jej cieniu miasto stało się nadmorskim kurortem, które słynie zarówno z
leczniczych wód morskich jak i piaszczystych plaż. Dziś większość atrakcji
miasta skupione jest w pobliżu portu i nabrzeża jak m.in. Kallbadhuset –
zimne łaźnie, Konsthall – galeria w dawnym magazynie, gdzie swoje
dzieła prezentują artyści, producenci ceramiki i szkła
 przejazd do hotelu w okolicy Oslo, zakwaterowanie
 kolacja w hotelowej restauracji
 czas wolny i nocleg
Dzień trzeci:
 śniadanie w hotelu
 przejazd do Oslo – największe miasto Norwegii, które idealnie łączy
nowoczesność z zamiłowaniem do natury. W stolicy norweskiego
królestwa zobaczymy Park Vigelanda, gdzie znajdziemy ponad 200 rzeźb
jego twórcy – Gustava Vigelanda. Obejrzymy również Pałac Królewski –
siedzibę monarchów norweskich, gdzie codziennie odbywa się honorowa
zmiana warty straży królewskiej oraz Ratusz, w którym corocznie
odbywa się uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Nie
ominiemy również słynnej skoczni narciarskiej Holmenkollen, która jest
najnowocześniejszym obiektem na świecie
 czas wolny
 ok. 18.30 wyjazd z Oslo i powrót do hotelu
 kolacja w hotelowej restauracji
 nocleg
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Dzień czwarty:
 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
 przejazd do Göteborga i 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
 zwiedzanie miasta Göteborg – 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
 ok. 16.30 wyjazd z Göteborga i powrót 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 – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, dyskoteka
 nocleg
Dzień piąty:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 zakończenie imprezy, przejazd do Szczecina

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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