KOPENHAGA
Kopenhaga
to
stolica
i największe miasto Danii.
Wszystko znajduje się tu
w zasięgu ręki - wspaniałe
zabytki (m.in. pomnik Małej
Syrenki, Pałac Amalienborg,
Zamek Rosenborg), przytulne
kawiarnie czy centra rozrywki,
jak słynny lunapark Tivoli.

Polskie promy...

POLFERRIES

cena od

260zł/os.
wycieczka 2-dniowa

BŁĘKITNA SZKOŁA
Oferta dla dzieci i młodzieży

YSTAD
Ystad to bardzo urokliwe
i przytulne
miasteczko
południowej Szwecji, które
zauroczy każdego.
Średniowieczna
zabudowa
szachulcowa stanowi tu
największy
tego rodzaju
zespół w całej Skandynawii.

cena od

195zł/os.
wycieczka 2-dniowa

Szczegóły oferty
na polferries.pl
91 488 02 38
22 830 09 30
801 003 171

Serdecznie
zapraszamy!
Morze atrakcji
czeka na Was!

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA

SZTOKHOLM

Przed Wami wspaniała
MORSKA PRZYGODA!

Sztokholm
to
jedna
z najpiękniejszych stolic
świata, miasto „tysiąca
wysp”,
architektoniczny
klejnot zbudowany według
idealnych proporcji.
Zadziwia powagą starych
budowli i sentymentalną
atmosferą.
O jego urodzie decyduje
położenie w labiryncie wysp
i cieśnin.

Wybierzcie miejsce docelowe, a resztę zrobimy za Was.
Do wyboru macie królewską Kopenhagę, urocze Ystad,
szkierowe Nynäshamn czy Sztokholm - Wenecję Północy.
Dostaniecie się tam jednym z naszych promów.
Nie jest to zwykła wycieczka - ten rejs będzie pełen
wrażeń: konkursy, loterie, chrzest morski, zwiedzanie
mostka kapitańskiego. To tylko nieliczna część tego, co na
Was czeka.
W cenie: rejs promem Polferries na wybranej trasie, miejsce
w kabinie 4-osobowej bez okna z łazienką, wyżywienie na promie,
przewóz autokaru (autokar we własnym zakresie), opieka pilotaprzewodnika, ubezpieczenie KL i NNW.
1 OPIEKUN NA 10 UCZNIÓW - BEZPŁATNIE!

cena od

365zł/os.
wycieczka 4-dniowa

NYNÄSHAMN
Nynäshamn - urocze,
szwedzkie
miasteczko,
położone na archipelagu
sztokholmskich
wysp,
które tworzą żeglarski
raj.
W porcie znajduje się
wędzarnia, gdzie można
skosztować
owowców
morza, podziwiając piekną
panoramę wybrzeża.

cena od

265zł/os.
wycieczka 3-dniowa
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