
prom MAZOVIA

Zbudowany w 1996 roku i gruntownie przebudowany w 2012 roku. Po nabyciu jednostki w grudniu 2014 roku 
została poddana przebudowie, po której zyskała dodatkowe przestrzenie hotelowo - gastronomiczne, a jej 
dziób został pomalowany przez gdyńskiego artystę Mariusza Warasa. Mazovia to pierwszy w Polsce prom z 
kolorowym dziobem! Grafika o powierzchni ok. 600 mkw. ma kształt wynurzającej się z morza ryby, a jej łuski 
tworzą wzory nawiązujące do wycinanek łowickich. Artysta tworząc grafikę połączył  tradycje Mazowsza z 
morskim klimatem.  Inspirowane motywami ludowymi malowidło na dziobie Mazovii wpisuje się także w 
modny we wzornictwie nurt etno designu. Projekt był dla twórcy sporym wyzwaniem, zarówno ze względu na 
skalę przedsięwzięcia, jak i nietypowy ruchomy obiekt, jakim jest prom. Artyście zależało, aby grafika była 
uniwersalna oraz dobrze widoczna. Prom jednorazowo może przewieźć 1000 pasażerów (w tym 506 miejsc w 
kabinach).
   Parametry techniczne jednostki

Długość: 168,15 m 
Szerokość: 27,70 m 
Zanurzenie: 6 m 
Długość linii ładunkowej: 2620 m (140 samochodów 
ciężarowych lub 600 samochodów osobowych) 

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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Kafeteria 
To restauracja samoobsługowa, dla osób, które chcą szybko, 
smacznie i niedrogo zjeść. Każdy z gości skomponuje tu taki 
posiłek, jaki lubi. Gwarantujemy bogaty wybór oraz prawdziwą 
poezję smaków. 
Natomiast po posiłku czeka aromatyczna kawa i pyszne ciasto.

W kafeterii istnieje możliwość zorganizowania niewielkiej 
konferencji do 50 osób.  Do dyspozycji jest ekran, rzutnik 
multimedialny, mikrofon bezprzewodowy oraz zestaw 
nagłaśniający.

Kawiarnia                                
Miejsce, gdzie nasi pasażerowie mogą usiąść i spokojnie 
porozmawiać czy napić się czegoś dobrego. Zapewniamy 
szeroki wachlarz kawy czy napojów alkoholowych. To świetne 
miejsce do relaksu podczas rejsu. Do filiżanki aromatycznej 
kawy, proponujemy pyszne, domowe ciasto.
Znajduje się tu również parkiet, gdzie przy dobrej muzyce 
pasażerowie bawią się do białego rana.

Lokal wyposażony jest w ekran, rzutnik multimedialny, 
mikrofon i nagłośnienie. W związku z tym można 
zorganizować tu konferencję czy szkolenie dla grup do 80 
uczestników

Sklep 
Zakupy w naszym sklepie to prawdziwa przyjemność. 
Zapewniamy bogaty asortyment perfum i kosmetyków, z 
cenami niższymi w porównaniu z cenami na lądzie, odzieży 
renomowanych firm, jak Levis, Gatta, Walbar. 

Dla dzieci zabawki i słodycze, a dla dorosłych szeroki wachlarz 
alkoholi i papierosów.  Nie brakuje również pamiątek z logo 
Polferries. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie lub swoich bliskich.

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.  

Na pokładzie:

Novatique shop (pokład 7) 

Zakupy w naszym sklepie to prawdziwa przyjemność. 
Zapewniamy bogaty asortyment perfum z cenami niższymi w 
porównaniu z cenami na lądzie, odzieży renomowanych firm, 
jak Levis, Gatta, Walbar oraz kosmetyków. Dla dzieci zabawki i 
słodycze, a dla dorosłych szeroki wachlarz alkoholi i 
papierosów.  

Nie brakuje również pamiątek z logo Polferries. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie lub swoich bliskich.


