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Z WIKINGIEM POD RĘKĘ
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 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
 śniadanie, opuszczenie promu
 przejazd do Ales Stenar – kamienny monument składający się z prawie
60 głazów – tajemniczy Krąg Wikingów. Przypuszcza się, że kompleks
ten wzniesiony został około 1000 do 1500 lat temu i prawdopodobnie
pełnił funkcję miejsca kultu, obserwatorium astrologicznego lub
grobowca dla przodków wikingów. Do tej pory nie wiadomo jednak, kto i
w jakim celu go zbudował
 przejazd wzdłuż południowego wybrzeża Skanii do Trelleborga – to
niewielkie miasto jest najdalej wysuniętą na południe częścią Szwecji.
Miasto znane jako stara osada Wikingów. Zwiedzimy m.in. ruiny
twierdzy, kościół Św. Mikołaja, wieżę ciśnień
 przejazd do wioski Wikingów Foteviken – historia z końca ery Wikingów
i współczesnego średniowiecza
 przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie –
mostem Øresund do Danii
 przejazd do Roskilde, miasta, które było pierwszą stolicą Danii, dziś
znane jest przede wszystkim z festiwalu muzycznego, uznanego za
jeden z największych międzynarodowych festiwali rockowych. Podczas
zwiedzania zobaczymy gotycką Katedrę, która, jako pierwszy gotycki
kościół w Danii, stała się inspiracją dla gotyckiego budownictwa
sakralnego w całej Europie północnej. Tuż obok mieści się Pałac
Królewski, który dawniej służył jako rezydencja królewska, później jako
pałac biskupi, a dziś mieszczą się tutaj różne muzea. Zobaczymy również
imponujący miejski Ratusz. My nasze zwiedzanie rozpoczniemy od
wejścia do muzeum Łodzi Wikingów, czyli muzeum jednostek
pływających oraz podróży morskich z okresu starożytności i
średniowiecza. Znajdują się tutaj fragmenty pięciu łodzi wydobytych z
dna zatoki 15 kilometrów do Roskilde, gdzie zostały zatopione, aby
bronić dostępu do portu
 czas wolny – spacer po deptaku Skomagergade
 powrót do Ystad
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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 trzeci:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy

Uwagi








Oferta ważna dla grupy minimum 10 osobowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian
programu, kolejności zwiedzania.
Istnieje możliwość zorganizowania obiadu w Kopenhadze za dodatkową
opłatą.
Istnieje możliwość zakupienia oferty suchego prowiantu 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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