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Oferta promocyjna dla grup

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

www.unityline.pl/wycieczki

wSPAniały weekend!
Rejs promem Polonia połączony z pobytem w hotelu SPA oraz ze zwiedzaniem Szwecji
Liczba uczestników: min. 30 osób

Czas trwania:

3 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 09.30 zbiórka uczestników wyjazdu w Szczecinie, spotkanie z pilotem
 09:45 przejazd autokarem do Świnoujścia
 11.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na
pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach
 13.00 wypłynięcie promu w morze
 obiad
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
 20.15 przypłynięcie do Ystad, opuszczenie promu
 przejazd do hotelu Ystad Saltsjöbad, zakwaterowanie
 kolacja w hotelu
 czas wolny na terenie SPA w hotelu
 nocleg
Dzień drugi:
 śniadanie w hotelu, do 10:30 opuszczenie pokoju
 do 14:00 – czas wolny na terenie SPA w hotelu
 ok. 14.15 zbiórka uczestników, opuszczenie hotelu
 przejazd i zwiedzanie Malmö – miasto to leży na samym południu
Szwecji w prowincji Skania. Podczas zwiedzania nie można ominąć jego
zabytkowej części, czyli Gamla Staden. Najbardziej charakterystycznym
placem starego miasta jest Lilla Torg, który przylega do większego placu
– Stortorget, gdzie znajduje się majestatyczny ratusz Rådhuset.
Symbolem nowego miasta jest Turning Torso – najwyższy budynek
mieszkalny w Szwecji. Tuż obok można przespacerować się nadmorskim
deptakiem z widokiem na most Öresund
 czas wolny
 powrót do Ystad
 zwiedzanie Ystad – malownicze miasteczko portowe, które przyciąga
średniowieczną szachulcową zabudową, pięknymi, gotyckimi kościołami
– Mariackim i św. Piotra – oraz wyjątkowym Klasztorem Franciszkanów z
1267 roku. Jest to również główne miejsce akcji cyklu powieści
szwedzkiego pisarza Henninga Mankella – to właśnie tutaj mieszka
główny bohater cyklu – komisarz śledczy Kurt Wallander
 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
 nocleg
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Dzień trzeci:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy

Uwagi



Oferta ważna dla grupy min. 30 osobowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności
zwiedzania atrakcji turystycznych.
 Istnieje możliwość zakupienia oferty open bar (konsumpcja na promach)
za dodatkową opłatą.
 Oferta ważna w weekendy.
 Oferta skierowana jest do osób powyżej 16 roku życia.

Do zobaczenia na pokładzie!
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