
 1 DZIEŃ
21.00 spotkanie uczestników wycieczki 
 na Terminalu Promowym w Świnoujściu 
 zaokrętowanie na prom
 kolacja w kafeterii na promie
 prezentacja promu
22.30 wyjście promu ze Świnoujścia, wieczór integracyjny 
 dla młodzieży, nocleg
 2 DZIEŃ
6.15 przyjście promu do Ystad
7.00–8.00 śniadanie w kafeterii na promie
8.30 wyjście z promu, zwiedzanie Ystad 
 z pilotem – przewodnikiem m.in. kościół 
 Santa Maria Kyrka, klasztor Franciszkanów oraz 
 Pilgrandhuset – najstarszy skandynawski 
 dom szachulcowy
12.00–13.00 czas wolny na pamiątki i lody
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 każdego uczestnika
19.45 przyjście promu do Świnoujścia
 zakończenie imprezy

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

Sztokholm to jedna z najpiękniejszych stolic świata. Siedziba 
królów szwedzkich, miasto przyznawania prestiżowej Nagro-
dy Nobla. O jego urodzie decyduje położenie w labiryncie wysp 
i cieśnin oraz oryginalna architektura.

Ystad to jeden z najważniejszych portów południowej Szwecji. 
Bardzo przytulne, urokliwe miasteczko z niską średniowieczną 
zabudową, w której króluje szachulec i gotyk.

SZTOKHOLM dla grup autokarowych YSTAD
POLFERRIES
Polskie promy…

 1 DZIEŃ
16.45 zbiórka na Terminalu Promowym Westerplatte 
 w Gdańsku, Majora Sucharskiego 70
 odprawa biletowa, zaokrętowanie na prom
18.00 wyjście promu z Gdańska do Nynäshamn
 kolacja w restauracji na promie, 
 wieczór integracyjny, nocleg
 2 DZIEŃ
09.00 śniadanie w restauracji na promie
10.00–11.30 seans filmowy w kinie
12.00 przyjście promu do Nynäshamn
12.15 wyokrętowanie z promu, przejazd z Nynäshamn 
 do Sztokholmu (60 km) – zwiedzanie
 Sztokholmu, m.in. punkt widokowy Fjällgatan, katedra,
 Stare Miasto – Gamla Stan, Zamek Królewski, rynek
16.20 wyjazd ze Sztokholmu
17.15 zaokrętowanie na prom
18.00 wyjście promu z Nynäshamn
 kolacja w restauracji na promie,
 wieczór integracyjny, nocleg
 3 DZIEŃ
09.00 śniadanie w restauracji na promie
 spotkanie z przedstawicielem promu, 
 konkurs wiedzy o morzu, 
 niespodzianka dla każdego uczestnika
12.00 przypłynięcie promu do Gdańska
 zakończenie imprezy

ZOB AC Z YS Z :  uliczki z domami o zabudowie szachulcowej 
z XVI w. • kościół Santa Maria Kyrka • wyjątkowy teatr – Ystad 
Teater • marina • klasztor Franciszkanów oraz Pilgrandhuset – naj-
starszy skandynawski dom szachulcowy.

ŚWIADCZENIA
• przejazd promem na trasie 

Gdańsk–Nynäshamn–Gdańsk
• 2 noclegi na promie
• miejsce w kabinie 4 osobowej 

wewnętrznej z łazienką
• wyżywienie: 2 śniadania i 2 kolacje 

na promie, suchy prowiant – drożdżówka
• wstęp do kina na promie
• opieka pilota – przewodnika 

w Sztokholmie
• 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

ŚWIADCZENIA
• przejazd promem na trasie 

Świnoujście–Ystad–Świnoujście
• miejsce w kabinie 4 osobowej 

wewnętrznej z łazienką
• kolacja, śniadanie i obiad na promie
• zwiedzanie Ystad
• opieka pilota- przewodnika w Ystad
• 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

Przed Wami wspaniała, pełna przygód morska przygoda. 
Na pokładach naszych promów czekają na Was liczne atrakcje 
m.in. chrzest morski, konkursy i loterie. Poza tym mnóstwo 
dobrej zabawy.
Dokąd możemy Was zabrać? Do wyboru macie królewską Kopenhagę, 
malownicze Ystad, bądź Sztokholm zwany Wenecją Północy.

Ramowy program Ramowy program 

Morskie wyprawy do Skandynawii

245 PLN 175 PLN

210 PLN

250 PLN

295 PLN

350 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 
28.04.2018–13.06.2018
02.09.2018–01.10.2018

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 

 śniadanie w restauracji na promie śniadanie w restauracji na promie
 seans filmowy w kinie

 przyjście promu do Nynäshamn

 konkurs wiedzy o morzu
 niespodzianka dla każdego uczestnika

 przyjście promu do Świnoujścia
 niespodzianka dla każdego uczestnika

 przyjście promu do Świnoujścia
 niespodzianka dla każdego uczestnika

BŁĘKITNA SZKOŁA

ZOB AC Z YS Z :  punkt widokowy Fjällgatan • przejazd przez 
Söder Mälarstrand – jezioro Mälaren • Browar Monachijski • Dom 
Alfreda Nobla • przejazd najdłuższym sztokholmskim mostem 
Västerbrron • Ratusz Sztokholmski • Kungsgatan – ulica handlowa 
• Strandvägen • wyspa Djurgarden • stare miasto – Gamla Stan.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 
niezbędnych zmian programu.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 
niezbędnych zmian programu.


