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WYCIECZKA ROWEROWA

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

dla klientów indywidualnych

www.unityline.pl/wycieczki

Rowerowy raj
poznaj Szwecję z rowerowej perspektywy w 2 dni
Rejs promem Skania połączony z rowerową wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

min. 30 os.

Czas trwania:

2 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 20.45 zbiórka uczestników wycieczki w Świnoujściu (ul. Dworcowa 1, terminal
promowy), spotkanie z pilotem
 21.00 odprawa, zaokrętowanie uczestników na pokład promu Skania,
zakwaterowanie w kabinach
 23.00 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, restauracji
 dyskoteka
 nocleg
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu
 rowerową przygodę rozpoczniemy od zwiedzania Ystad – pozwoli to zobaczyć
malownicze miasteczko portowe, które przyciąga średniowieczną szachulcową
zabudową, pięknymi, gotyckimi kościołami – Mariackim i św. Piotra – oraz
wyjątkowym Klasztorem Franciszkanów z 1267 roku z zupełnie innej
perspektywy
 przejazd i zwiedzanie Ales Stenar – kamiennego monumentu składającego 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 (ok. 19 km)
 czas wolny
 powrót do Ystad (ok. 19 km)
 12.30 odprawa na terminalu promowym w Ystad, ponowne zaokrętowanie
uczestników na pokład promu Skania
 obiad
 13.30 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 20.00 przypłynięcie promu do Świnoujścia
 opuszczenie promu, zakończenie wycieczki

Cena

245 PLN za osobę w kabinie dwuosobowej
344 PLN za osobę w kabinie jednoosobowej
Specjalna cena dla dzieci do 8 lat – 172 PLN
Przy zakwaterowaniu w kabinie z rodzicem
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Termin:

29 – 30.06.2019
19 – 20.07.2019
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Cena zawiera
 przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście
 przewóz roweru promem Skania
 miejsce w kabinie podczas rejsu promem Skania
 śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad
 obiad na promie Skania na trasie Ystad – Świnoujście
 zwiedzanie Ystad
 zwiedzanie Ales Stenar (Krąg Wikingów)
 opiekę rowerowego pilota/przewodnika w trakcie trwania wycieczki wg programu
 ubezpieczenie NNW, 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.
oferta zawiera napoje do posiłków na promach (kawa lub herbata, woda
mineralna).
dostępne są również kabiny 3-osobowe i 4-osobowe w takiej samej cenie jak
oferta z kabiną
2-osobową.
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 upoważnia do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub
paszport).
numer kontaktowy do pilota/przewodnika wycieczki przekazywany jest przez
niego osobiście w dniu zbiórki.
całość wycieczki odbywa się w grupie z przewodnikiem rowerowym.
trasa wycieczki przebiega po ścieżkach rowerowych oraz po mało ruchliwych
ulicach.
trasa w większości plaska.
sugerowane kieszonkowe 150 – 200 SEK.














Do zobaczenia na pokładzie!
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