
codziennie do Skandynawii od 1976 r.

Kopenhaga
Ystad

Świnoujście

Gdańsk

Nynäshamn
Sztokholm

Kołobrzeg

ważny od 01.02.2022 do 31.01.2023
2022CENNIKLinia Gdańsk - Nynäshamn



w jedną
stronę

przyczepa do 2,5 m wys.

uczeń, student poniżej 26 lat, rencista, emeryt 
(wiek określany jest wg rocznika)

PASAŻER PIESZY

PASAŻER ZMOTORYZOWANY

OFERTA SPECJALNA

KABINY - cena za miejsce w kabinie dla jednej osoby w jedną stronę

dorosły

dziecko do 7 lat (wiek określany jest wg rocznika)

kierowca + samochód osobowy 
do 2,5 m wys. i do 6 m dł.
kierowca + samochód osobowy 
powyżej 2,5 m wys. i do 10 m dł.
kierowca + mobile home 
powyżej 3,5 tony wagi całkowitej i do 15 m dł.
dodatkowa osoba w pojeździe (max. 8 osób)

rower

przyczepa motocyklowa

kierowca + motocykl (motorower)

374 zł
320 zł

306 zł

914 zł
1566 zł

545 zł

198 zł
779 zł

1391 zł

2034 zł
189 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

w dwie
strony

261 zł
225 zł

153 zł

639 zł
1098 zł

383 zł
2 osoby + motocykl (motorower) 738 zł518 zł

2070 zł
2471 zł

140 zł
389 zł
695 zł

675 zł

176 zł
153 zł

bezpłatnie

599 zł

153 zł
135 zł
122 zł

1422 zł
131 zł

zwierzę domowe (kabina specjalna obowiązkowa)

przyczepa samochodowa powyżej 2,5 m wys. 

Cennik Gdańsk - Nynäshamn
SEZON NISKI

Rejs okrężny promem dla 4 osób +  kabina 4 osobowa
Odwiedź Sztokholm - weekendowy rejs okrężny promem  
             dla 4 osób + kabina 4 osobowa 

PROM NOVA STAR                                                                             
armatorska 4-osobowa z oknem (cena za całą kabinę)  w cenie kabiny śniadanie
LUX -  4-osobowa  z oknem (cena za całą kabinę) w cenie kabiny śniadanie
3-osobowa z oknem PLUS 
2-osobowa z oknem 
2-osobowa bez okna
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

PROM WAWEL
armatorska 2-osobowa z oknem (cena za całą kabinę)  w cenie kabiny śniadanie
premium class 2-osobowa z oknem (cena za całą kabinę) w cenie kabiny śniadanie
2-osobowa z oknem
2-osobowa bez okna
3-osobowa z oknem
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

01.02 - 08.04; 02.11 - 08.12.2022; 16.01 - 31.01.2023

1044 zł

212 zł
176 zł

bezpłatnie

887 zł

153 zł
135 zł
122 zł



PROM NOVA STAR                                                                             
armatorska 4-osobowa z oknem (cena za całą kabinę)  w cenie kabiny śniadanie
LUX -  4-osobowa  z oknem (cena za całą kabinę) w cenie kabiny śniadanie
3-osobowa z oknem PLUS 
2-osobowa z oknem 
2-osobowa bez okna
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

PROM WAWEL
armatorska 2-osobowa z oknem (cena za całą kabinę)  w cenie kabiny śniadanie
premium class 2-osobowa z oknem (cena za całą kabinę) w cenie kabiny śniadanie
2-osobowa z oknem
2-osobowa bez okna
3-osobowa z oknem
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

w jedną
stronę

przyczepa do 2,5 m wys.

uczeń, student poniżej 26 lat, rencista, emeryt 
(wiek określany jest wg rocznika)

PASAŻER PIESZY

PASAŻER ZMOTORYZOWANY

OFERTA SPECJALNA

KABINY - cena za miejsce w kabinie dla jednej osoby w jedną stronę

dorosły

dziecko do 7 lat (wiek określany jest wg rocznika)

kierowca + samochód osobowy 
do 2,5 m wys. i do 6 m dł.
kierowca + samochód osobowy 
powyżej 2,5 m wys. i do 10 m dł.
kierowca + mobile home 
powyżej 3,5 tony wagi całkowitej i do 15 m dł.
dodatkowa osoba w pojeździe (max. 8 osób)

rower

przyczepa motocyklowa

kierowca + motocykl (motorower)

455 zł
387 zł

374 zł

1112 zł
1908 zł

666 zł

243 zł
950 zł

1697 zł

2480 zł
230 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

w dwie
strony

320 zł
270 zł

187 zł

779 zł
1337 zł

468 zł
2 osoby + motocykl (motorower) 900 zł630 zł

2525 zł
3015 zł

171 zł
475 zł
848 zł

797 zł

207 zł
180 zł

bezpłatnie

702 zł

180 zł
158 zł
144 zł

1188 zł

248 zł
207 zł

bezpłatnie

1004 zł

180 zł
158 zł
144 zł

1737 zł
162 zł

zwierzę domowe (kabina specjalna obowiązkowa)

przyczepa samochodowa powyżej 2,5 m wys. 

Cennik Gdańsk - Nynäshamn
SEZON ŚREDNI

Rejs okrężny promem dla 4 osób +  kabina 4 osobowa
Odwiedź Gdańsk /Sztokholm - weekendowy rejs okrężny promem  
             dla 4 osób + kabina 4 osobowa 

26.04 - 10.06;  29.08 - 01.11.2022



PROM NOVA STAR                                                                             
armatorska 4-osobowa z oknem (cena za całą kabinę)  w cenie kabiny śniadanie
LUX -  4-osobowa  z oknem (cena za całą kabinę) w cenie kabiny śniadanie
3-osobowa z oknem PLUS 
2-osobowa z oknem 
2-osobowa bez okna
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

PROM WAWEL
armatorska 2-osobowa z oknem (cena za całą kabinę)  w cenie kabiny śniadanie
premium class 2-osobowa z oknem (cena za całą kabinę) w cenie kabiny śniadanie
2-osobowa z oknem
2-osobowa bez okna
3-osobowa z oknem
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

w jedną
stronę

przyczepa do 2,5 m wys.

uczeń, student poniżej 26 lat, rencista, emeryt 
(wiek określany jest wg rocznika)

PASAŻER PIESZY

PASAŻER ZMOTORYZOWANY

KABINY - cena za miejsce w kabinie dla jednej osoby w jedną stronę

dorosły

dziecko do 7 lat (wiek określany jest wg rocznika)

kierowca + samochód osobowy 
do 2,5 m wys. i do 6 m dł.
kierowca + samochód osobowy 
powyżej 2,5 m wys. i do 10 m dł.
kierowca + mobile home 
powyżej 3,5 tony wagi całkowitej i do 15 m dł.
dodatkowa osoba w pojeździe (max. 8 osób)

rower

przyczepa motocyklowa

kierowca + motocykl (motorower)

554 zł
473 zł

455 zł

1355 zł
2327 zł

815 zł

297 zł
1157 zł
2070 zł

3024 zł
279 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

w dwie
strony

387 zł
333 zł

227 zł

950 zł
1629 zł

572 zł
2 osoby + motocykl (motorower) 1098 zł770 zł

207 zł
578 zł

1035 zł

918 zł

239 zł
207 zł

806 zł

207 zł
180 zł
167 zł

41 zł

1332 zł

284 zł
239 zł

1134 zł

207 zł
180 zł
167 zł

41 zł

2115 zł
194 zł

zwierzę domowe (kabina specjalna obowiązkowa)

przyczepa samochodowa powyżej 2,5 m wys. 

Cennik Gdańsk - Nynäshamn
SEZON WYSOKI 09.04 - 25.04; 11.06 - 28.08.2022; 09.12.2022 - 15.01.2023



w jedną
stronę

5558 zł
6705 zł
9540 zł

Karnety 10-przejazdowe

Karnety  ważne 12 miesięcy od daty pierwszego rejsu.  Długość i wysokość pojazdu mierzona jest wraz z bagażem na dachu 
i wszystkimi wystającymi elementami, dotyczy również rowerów przewożonych na dachu samochodu.                
Oferta nie podlega zwrotowi. Zalecane jest dokonanie rezerwacji przejazdu oraz podanie ostatecznych danych osób korzysta-
jących z oferty nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu.                                                                                                                                  

kierowca + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł.
2 osoby + samochód osobowy do 2,50 m wys. i do 6 m dł.
kierowca + samochód powyżej 2,50 m wys. i do 10 m dł.

AUTOBUS - Kierowca otrzymuje bezpłatnie: przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie.

2471 zł
405 zł

bez grupy

drugi kierowca



Ważne informacje

- internetowa - polferries.pl  - 5% zniżki 
- infolinia oraz e-mail: 
   pasażerska 22 230 2222, rezerwacje@polferries.pl
   turystyczna (grupowa) 22 230 2223, wycieczki@polferries.pl
- w biurach agencyjnych (lista biur dostępna na stronie polferries.pl)

Przejazd promem odbywa się na zasadach określonych w „Warunkach przewozu” pasażerów i ich bagażu 
promami Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. „Warunki przewozu” dostępne są w miejscu sprzedaży usług, 
na terminalach promowych, na promach oraz na polferries.pl
Broszura została wydana w celu informacyjnym. Ceny oraz warunki mogą ulec zmianie.
Więcej informacji na polferries.pl
Publikowane ceny nie zawierają dodatkowych opłat  np. dodatku paliwowego i opłaty ekologicznej.

Odprawa

Osoby poniżej 17 lat mogą podróżować jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.

Ostateczne dane osób korzystających z ofert dla pasażerów pieszych oraz zmotoryzowanych muszą być 
podane nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu.
Na terminalu promowym, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i numeru biletu, pasażer otrzyma 
kartę zaokrętowania, którą należy zachować w podróży.
Pasażerowie oraz kierujący pojazdami muszą zgłosić się do odprawy armatorskiej najpóźniej 90 minut przed 
planowanym odejściem promu (na prom Baltivia 120 minut). Niedopełnienie tego obowiązku może 
spowodować skreślenie z listy pasażerów i pojazdów.
Odprawa armatorska dla pasażerów pieszych (na promie Baltivia nie obsługujemy pasażera pieszego) oraz dla 
pasażerów zmotoryzowanych kończy się na 30 minut przed odejściem promu (na promie Baltivia 90 minut) 
Przewoźnik nie gwarantuje przewozu pasażerów i pojazdów w przypadku późniejszego zgłoszenia się do 
odprawy i załadunku niż jest to określone w informacji, pomimo dokonanej rezerwacji lub wykupionej usługi 
przewozowej.

Rezerwacja

infolinia: 22 230 2222


