Gdańsk - Nynäshamn

MORSOWANIE W SZWECJI

Zapraszamy wszystkich sympatyków zimowych kąpieli.
Oferujemy dwie noce szalonej zabawy na promie oraz
morsowanie w otoczeniu szkierów szwedzkiego
wybrzeża.
Nova Star to jednostka komfortowa. Do dyspozycji
pasażerów znajdują się na niej wygodne kabiny, kafeterie,
restauracja, sklep, kasyno, Piano Bar, dyskoteka oraz pokój
zabaw dla dzieci. To wszystko sprawi, że rejs będzie
prawdziwą morską przygodą.
Szwedzkie miasteczko portowe Nynäshamn, położone
zaledwie 60 km od Sztokholmu, poza licznymi miejscami
do zimowych kąpieli, oferuje prawdziwie skandynawski
klimat – szkiery, charakterystyczne czerwone domki czy
prawdziwy miejscowy rarytas – wędzone krewetki.

Program wyjazdu
Dzień 1
16.45 spotkanie uczestników wycieczki na terminalu promowym
Westerplatte w Gdańsku, ul. Mjr Henryka Sucharskiego 70,
zaokrętowanie na prom
18.00 wyjście promu z Gdańska,
wieczór rozrywki – muzyka na żywo w Piano Bar, dyskoteka
prowadzona przez DJ-a,
nocleg
Dzień 2
08.00-10.00 śniadanie w formie bufetu na promie
12.00 przyjście promu do Nynäshamn
12.30 wyokrętowanie z promu,
przejście na kąpielisko w Nynäshamn, rozgrzewka, wspólna
zimowa kąpiel morsów w Szwecji, kawa/herbata po morsowaniu,
czas wolny w Nynäshamn
16.30 zaokrętowanie na prom
18.00 wyjście promu z Nynäshamn,
kolacja w formie bufetu na promie, wieczór rozrywki – muzyka na
żywo w Piano Bar, dyskoteka prowadzona przez DJ-a, kasyno,
nocleg
Dzień 3
08.00-10.00 śniadanie w restauracji na promie
12.00 przyjście promu do Gdańska,
zakończenie wycieczki

Super oferta w terminach 22-24.02.2019 oraz 15-17.03.2019

od

195 zł/os.

Świadczenia:
 przejazd promem na trasie Gdańsk - Nynäshamn - Gdańsk,
 miejsce w kabinie 4-osobowej z łazienką,
 wyżywienie na promie: 2 śniadania i 1 kolacja w formie bufetu,
 welcome drink,
 kąpiel zimowa morsów w Szwecji,
 opieka pilota-przewodnika,
 ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
Bezpieczne Podróże Standard,
 rozrywka na pokładzie.
Dopłaty:
do kabiny 3-osobowej 35 PLN od osoby
do kabiny 2-osobowej 60 PLN od osoby
do kabiny 1-osobowej 190 PLN
Oferta dostępna w innych terminach dla grup min. 15-osobowych
w cenie 350 zł/os.

Morskie Biuro Podróży Polferries w Warszawie
infolinia +48 22 230 2222, mbp.warszawa@polferries.pl
Szczegóły oferty na polferries.pl

