Seaglass Cafe
Jeszcze jeden lokal dla naszych pasażerów, gdzie mogą usiąść
i spokojnie porozmawiać czy napić się czegoś dobrego.
Zapewniamy szeroki wachlarz kawy czy napoi alkoholowych.
Kawiarnia jest umiejscowiona przy fotelach lotniczych. To
świetne miejsce do relaksu podczas rejsu z niezapomnianym
widokiem.

prom NOVA STAR
Zbudowany w 2011 roku, od września 2018 zatrudniony na linii Gdańsk - Nynäshamn. Jednorazowo może
przewieźć 1215 pasażerów, w tym 648 w kabinach. Podróżujący mogą spędzać czas podczas rejsu w bardzo
komfortowych warunkach, mając do dyspozycji sklep, kafeterie, restaurację oraz sale konferencyjną. Na
promie znajdują się również miejsca przeznaczone dla najmłodszych pasażerów. To wszystko sprawia, że
Nova Star jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego grona klientów, także dla rodzin z dziećmi.

Sztokholm
Nynäshamn

Parametry techniczne jednostki
Rodzaj promu: ro-pax.
Rok i miejsce budowy: 2011 w stoczni ST Marine, Singapur
Tonaż: GT 27 744, NT 12 106
Wymiary: długość 161 m, szerokość 25,6 m
Zanurzenie: 6,20 m
Prędkość max: 21,0 węzłów
Załadunek: od dziobu i od rufy

Dane techniczne: silniki główne: 4 x 5600 kW, silniki
pomocnicze: 3 x 1540 kW, stery strumieniowe: 2 x 1500 kW
Pojemność ładunkowa: 1 575 m dla samochodów ciężarowych i
1 215 m dla samochodów osobowych, łącznie 2 790 m
Miejsca pasażerskie: 1 215
Kabiny pasażerskie: 4-osobowe: 155, lux 4-osobowe: 7; łącznie
648 miejsc noclegowych
Fotele lotnicze: 248
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Gdańsk

Gabinet masażu

Świnoujście

Na 9 pokładzie coś dla ciała - salon masażu. W ofercie masaż
relaksacyjny, leczniczy, twarzy czy magnetoterapia.
Wszelkie informacje oraz zapisy w recepcji promu.

polferries.pl

Piper's Bar
Bar może pomieścić jednorazowo 105 pasażerów.
Usytuowany, podobnie jak Piano Bar, w części dziobowej.
To idealne miejsce, gdzie np. przy szklance zimnego piwa
można pooglądać telewizję. Stoliki zostały umieszczone przy
ścianie okien aby każdy mógł podziwiać niesamowity widok na
morze.
W ofercie lokalu bogaty wybór alkoholi oraz drinków,
przygotowanych przez naszych barmanów.

Nova Center

Nocą to dyskoteka na środku Bałtyku! Świetna zabawa przy
kolorowych drinkach i dobrej muzyce. W wybrane rejsy
odbywają się tu pokazy barmańskie. W ciągu dnia Nova Center
zamienia się w przestronną i dobrze wyposażoną salę
konferencyjną wyposażoną w ekran, rzutnik multimedialny
6000 ANSI Lumen (możliwość podłączenia zewnętrznego
źródła do projektora VGA, HDMI, audio), nagłośnienie, mikrofon
bezprzewodowy, flipchart oraz TV.
Częścią Nova Center jest przyległy bar, gdzie na wygodnych
fotelach, można podziwiać morze poprzez szklaną ścianę.

Na pokładzie:
Restauracja a'la carte

Nova Star Buffet

Pokój zabaw dla dzieci

Restauracja znajduje się w części dziobowej, na prawej burcie.
Jednorazowo może pomieścić 100 osób. Dobra kuchnia,
przemiła obsługa, cudowny widok na morze – to wszystko
sprawia, że nasi klienci czują się naprawdę wyjątkowo.

To przestronna restauracja samoobsługowa. Każdy z gości
skomponuje tu taki posiłek, jaki lubi. Bogaty wybór mięs, ryb,
drobiu, sałatek oraz dodatków to prawdziwa poezja smaków.

Coś dla maluchów – basen z kulkami, zjeżdżalnia, kolorowanki
oraz bajki. Dla każdego dziecka morska podróż to ogromne
przeżycie. Warto, aby pozostawiła po sobie piękne i radosne
wspomnienia.

Menu zawiera charakterystyczne potrawy dla regionu Morza
Bałtyckiego oraz bogatą kartę win dla koneserów.

Natomiast po posiłku czeka aromatyczna kawa i pyszne ciasto.

Specjalnie dla naszych małych pasażerów organizujemy
konkursy plastyczne z nagrodami.
Miejsce zabaw znajdziecie na pokładzie 7, przy recepcji.

Piano Bar
Lokal o unikalnym, niezwykłym klimacie. Przeznaczony dla 140
gości. Mieści się w części dziobowej promu. Przy muzyce na
żywo, z filiżanką aromatycznej kawy, można podziwiać
bezkres morza.
Bar oferuje szeroki asortyment zarówno napojów
alkoholowych, jak i bezalkoholowych.
Do filiżanki
aromatycznej kawy, proponujemy pyszne, domowe ciasto.
Dla naszych najmłodszych pasażerów przygotowaliśmy kącik
zabaw, przyległy do Piano Baru.

Novatique shop

Bell Casino

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

To największe kasyno na Bałtyku. Umieszczone na 7 pokładzie,
w części rufowej na lewej burcie, może pomieścić 100 graczy
jednocześnie.

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

Można tu spróbować szczęścia w ruletce, w grach na
automatach losowych lub wykazać się intuicją w Black Jacku.
Życzymy powodzenia!

