
prom CRACOVIA

Zbudowany w 2002 roku. Po nabyciu w kwietniu 2017 roku jednostka została poddana modernizacji w 
szczecińskiej stoczni, podczas której została wykonana kafeteria i kawiarnia w części dziobowej. W trakcie 
modernizacji został pomalowany także dziób promu. Kolorowa grafika przedstawiająca wieloryba ma 900 m 
kw. Grafitti ma odniesienie do nazwy promu - autor inspirował się witrażami Stanisława Wyspiańskiego. Do 
jego stworzenia zużyto 275 litrów farby w 8 kolorach. Prom jednorazowo może przewieźć 650 pasażerów , 64 
samochodów osobowych oraz około 98 samochodów ciężarowych długich + 26 samochodów ciężarowych 
krótkich. M/f Cracovia jest zatrudniona na linii Świnoujście - Ystad.

   Parametry techniczne jednostki

Długość: 180 m 
Szerokość: 24,30 m 
Zanurzenie: 6,5 m 
Długość linii ładunkowej: 2196 m (64 samochody osobowe oraz 
około 98 samochodów ciężarowych długich + 26 samochodów 
ciężarowych krótkich) 

Prędkość eksploatacyjna: 16,7 węzłów
Prom spełnia wymogi wszystkich obowiązujących Konwencji 
oraz zalecenia IMO, a także wszystkie inne wymagania 
dotyczące uprawiania żeglugi.
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Driver's Club 
Kafeteria z posiłkami przygotowanymi specjalnie dla 
kierowców cargo.  

Miejsce, gdzie można się zrelaksować i smaczne zjeść doda sił 
do dalszej drogi.

Kawiarnia pod Żaglami
Idealne miejsce na spędzenie podróży w dobrym towarzystwie 
przy filiżance aromatycznej kawy i domowego ciasta. 
Widok morza z okien lokalu pozwoli cieszyć się morską 
przygodą.

Lokal ten jest również świetnym miejscem na konferencję. 
Może pomieścić grupę ok. 50 osób. Wyposażony jest w rzutnik 
multimedialny z ekranem oraz dwa bezprzewodowe 
mikrofony.

Restauracja pod Żaglami
Miejsce, gdzie można zjeść pysznie, w miłej atmosferze. Bufet 
z bogatym wyborem dań obiadowych oraz deserów, pełen 
smaków i zapachów.  

Możliwość skomponowania posiłku według własnych, nawet 
najbardziej wymagających preferencji.

Bar Corsario 
Bar w kształcie łodzi oferuje bogaty wybór kolorowych 
drinków, jak i piwa. 

To niezwykle klimatyczne miejsce. Sprzyja długim pogawędką, 
przy szklaneczce dobrego trunku.

Sklep 
Zakupy w naszym sklepie to prawdziwa przyjemność. Szeroki 
asortyment perfum, słodyczy, alkoholi - w doskonałych cenach. 

Nie zabraknie również atrakcyjnych promocji, które sprawią, że 
zakupy w naszym sklepie będą prawdziwą przyjemnością.

Na pokładzie:

Kącik dziecięcy 

Coś dla maluchów - dla każdego dziecka morska podróż to 
ogromne przeżycie. Warto, aby pozostawiła po sobie piękne i 
radosne wspomnienia. 

Specjalnie dla naszych małych pasażerów organizujemy 
konkursy plastyczne z nagrodami ! 


