
U W A G A :  wynajem autokaru we własnym zakresie grupy U W A G A :  wynajem autokaru we własnym zakresie grupy 

Kopenhaga – stolica Danii, która dzięki opłatom celnym 
wnoszonym od XIV wieku przez statki przepływające przez 
cieśninę Sund, stała się miastem zamożnych handlowców.

Kopenhaga – stolica i największe miasto Danii. Położona malow-
niczo nad cieśniną Sund. Kolorowa, rowerowa, pełna zabytków.

Zapraszamy na zwiedzanie pełnomorskiego promu Wawel,  
który cumuje przy Terminalu Westerplatte w Gdańsku.

 1 DZIEŃ
21.00 spotkanie uczestników wycieczki na Terminalu
 Promowym w Świnoujściu 
 zaokrętowanie na prom
 prezentacja promu
 kolacja w kafeterii na promie
22.30 wyjście promu ze Świnoujścia,
 integracja młodzieży, nocleg
 2 DZIEŃ
6.15 przyjście promu do Ystad
6.00–6.30 śniadanie na promie, wyokrętowanie
6.30 wyjazd z Ystad do Kopenhagi Mostem Oresund,
 Kopenhaga – zwiedzanie m.in. Pomnik Syrenki
 Kopenhaskiej, Fontanna Bogini Gefion, 
 Pałac Amalienborg, Zamek Christianborg, Parlament, 
 Nyhavn, Katedra
11.00–11.30 czas wolny na deptaku Stroget
12.00 wyjazd z Kopenhagi do Szwecji 
 na Terminal Promowy w Ystad
13.15 powrót na prom
13.45 wyjście promu z Ystad
15.00 obiad w kafeterii na promie, spotkanie
 z przedstawicielem promu,
 konkurs wiedzy o morzu, 
 niespodzianka dla uczestników rejsu
19.45 przyjście promu do Świnoujścia
 zakończenie imprezy

ZOBACZ YSZ:  giełdę Børsen • Zamek Christiansborg – parla-
ment • port – Nyhavn • Pałac Amalienborg • fontannę Bogini 
Gefion • pomnik Kopenhaskiej Syrenki • Katedrę.

ZOBACZ YSZ:  giełdę Børsen • Zamek Christiansborg – parla-
ment • port – Nyhavn • Pałac Amalienborg • fontannę Bogini 
Gefion • pomnik Kopenhaskiej Syrenki • Katedrę.

ŚWIADCZENIA
• przejazd promem na trasie 

Świnoujście–Ystad–Świnoujście 
• miejsce w kabinie 4 osobowej 

wewnętrznej z łazienką
• kolacja, śniadanie i obiad na promie
• przejazd do Øresund
• przewóz autokaru
• opieka pilota – przewodnika 

w Kopenhadze
• ubezpieczenie KL i NNW 
• 1 opiekun na 10 uczniów bezpłatnie
• oferta dla młodzieży do 19 roku życia
• cena oferty dotyczy grupy min. 30 osób 

płacących, w przypadku mniejszej ilości 
osób cena ulegnie zmianie

Ramowy program
Ramowy program 

Program 

225 PLN

265 PLN

250 PLN

285 PLN

295 PLN

375 PLN

TERMINY 
01.02.2018–15.03.2018
01.11.2018–06.12.2018
14.01.2019–31.01.2019

TERMINY 
01.02.2018–15.03.2018
01.11.2018–06.12.2018
14.01.2019–31.01.2019

TERMINY 
16.04.2018–27.04.2018
02.10.2018–31.10.2018

TERMINY 
16.04.2018–27.04.2018
02.10.2018–31.10.2018

TERMINY 
28.04.2018–13.06.2018
02.09.2018–01.10.2018

TERMINY 
28.04.2018–13.06.2018
02.09.2018–01.10.2018

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 
niezbędnych zmian programu.

Organizator zastrzega 
sobie możliwość dokonania 
niezbędnych zmian programu.

 1 DZIEŃ
21.00 spotkanie uczestników wycieczki 
 na Terminalu Promowym w Świnoujściu 
 zaokrętowanie na prom
 prezentacja promu Mazovia
 kolacja w kafeterii na promie
22.30 wyjście promu ze Świnoujścia, integracja dla młodzieży
 nocleg
 2 DZIEŃ
6.15 przyjście promu do Ystad
7.00–8.00 śniadanie w kafeterii na promie
8.30 wyjazd z promu, przejazd do Mälmo i krótkie zwiedzanie
 miasta m.in. Turning Torso najwyższy budynek w Szwecji,
 przejazd z Mälmo do Kopenhagi 16 km Mostem
 Øresund – jedna z najbardziej spektakularnych przepraw
 na świecie, Kopenhaga – zwiedzanie m.in. Pomnik
 Syrenki Kopenhaskiej, Fontanna Bogini Gefion, 
 Pałac Amalienborg, Zamek Christiansborg,
 Parlament, Nyhavn, Biblioteka Królewska, 
 czas wolny na deptaku Stroget
19.30 wyjazd z Kopenhagi do Szwecji 
 na Terminal Promowy w Ystad
21.00 zaokrętowanie na prom Cracovia
 prezentacja promu
21.30 kolacja na promie, niespodzianka dla każdego uczestnika
22.45 wyjście promu z Ystad, nocleg
 3 DZIEŃ
6.15 przyjście promu do Świnoujścia
7.00–8.00 śniadanie na promie, wyokrętowanie
 zakończenie imprezy

ŚWIADCZENIA
• przejazd promem na trasie 

Świnoujście–Ystad–Świnoujście
• miejsce w kabinie 4 osobowej 

wewnętrznej z łazienką
• 2 śniadania i 2 kolacje 

suchy prowiant – drożdżówka
• przewóz autokaru promem
• przejazd mostem Øresund 

(Szwecja–Dania–Szwecja)
• zwiedzanie Kopenhagi
• opieka pilota – przewodnika 

w Kopenhadze
• ubezpieczenie KL i NNW
• 1 opiekun na 10 uczniów bezpłatnie
• oferta dla młodzieży do 19 roku życia
• cena oferty dotyczy grupy min. 30 osób 

płacących, w przypadku mniejszej ilości 
osób cena ulegnie zmianie

• w czasie wolnym możliwość 
wejścia do ogrodów Tivoli (w czasie 
otwarcia ogrodów) – wstęp 100 DKK, 
Experimentarium – 50 DKK

14.00 spotkanie na Terminalu Promowym Westerplatte 
 w Gdańsku, ul. Majora Henryka Sucharskiego 70
 wejście na prom, zwiedzanie promu
 słodka niespodzianka w kawiarni na promie
15.30 zejście z promu

Morskie Biuro Podróży 
Szczecin 
mbp.szczecin@polferries.pl

Morskie Biuro Podróży 
Warszawa 
mbp.warszawa@polferries.pl

W czasie zwiedzania nasi goście mogą poczuć się jak prawdziwe wilki 
morskie. Wizyta na promie to doskonała okazja do poznania pracy 
załogi oraz odwiedzenia ważnych miejsc na pokładach, m.in. mostek 
kapitański, kabiny pasażerskie, sala kinowa, pokłady widokowe z widokiem 
na Westerplatte. W kawiarni na naszych gości czeka słodka niespodzianka.

ZAMÓW OFERTĘ: dzial.sprzedazy@polferries.pl
Przy zamówieniu proszę podać: termin zwiedzania, dzień oraz ilość osób.

Oferta dla grup zorganizowanych (min. 15 osób: uczestników wycieczek 
szkolnych, kolonii, obozów etc.). Dostępna tylko i wyłącznie podczas 
postoju promu w Gdańsku.

Przed Wami wspaniała
MORSKA PRZYGODA!

 Parlament, Nyhavn, Biblioteka Królewska, 
 czas wolny na deptaku Stroget

 wyjazd z Kopenhagi do Szwecji 

 konkurs wiedzy o morzu, 
 niespodzianka dla uczestników rejsu

 przyjście promu do Świnoujścia
 niespodzianka dla uczestników rejsu

 przyjście promu do Świnoujścia
 niespodzianka dla uczestników rejsu

KOPENHAGA wycieczka 2-dniowa KOPENHAGA wycieczka 3-dniowa
Zwiedzanie promu przy nabrzeżu
w Gdańsku

INFOLINIA: +48 22 230 2222 


