
prom WAWEL

Zbudowany w 1980 roku w szwedzkiej stoczni w Malmö, przebudowany w roku 1989 w stoczni w 
Bremerhaven. W roku 2004 zostały przeprowadzone prace dostosowawcze do potrzeb Polferries. Prom może 
przewieźć jednorazowo 1000 pasażerów (w tym 511 miejsc w kabinach). 

   Parametry techniczne jednostki

Długość: 163,96 m 
Szerokość: 27,63 m 
Zanurzenie: 6,52 m 
Długość linii ładunkowej: 1490 m (310 samochodów osobowych 
i 50 samochodów ciężarowych) 

Prędkość eksploatacyjna: 16,7 węzłów
Prom spełnia wymogi wszystkich obowiązujących Konwencji 
oraz zalecenia IMO, a także wszystkie inne wymagania 
dotyczące uprawiania żeglugi.

polferries.pl

Kącik dla dzieci 
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, podczas wybranych 
rejsów, organizujemy konkursy plastyczne z nagrodami ! 

Grill bar 
Czynny  w sezonie letnim bar na pokładzie otwartym, 
przyciąga wielbicieli grillowanych potraw. 

Chłodne napoje, aromatyczne mięsa, letnia bryza i widok na 
morze – to idealne miejsce do relaksu na świeżym powietrzu.
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Restauracja 
Restauracja na pokładzie 7 została przygotowana dla grup 
zorganizowanych oraz kierowców samochodów ciężarowych. 

Smaczna kuchnia i wyjątkowa atmosfera

Restauracja a'la carte 
Restauracja zaprasza wielbicieli dobrej kuchni. Tutaj, przy 
lampce dobrego wina, można się delektować daniami z 
naszego menu. 

Miła obsługa oraz cudowny widok za oknem sprawią, że każdy 
poczuje się naprawdę wyjątkowo. 

Nasza kuchnia zaspokoi gusta nawet najbardziej 
wymagających gości.

Kafeteria
Smaczne posiłki w formie bufetu. Każdy z gości skomponuje tu 
taki posiłek, jak lubi. 

W ofercie na podwieczorek proponujemy również aromatyczną 
kawę i smaczne, domowe ciasto.

Kawiarnia 
Miejsce, gdzie można się delektować dobrą kawą i kawałkiem 
domowego ciasta z widokiem na morze. 

Lokal oferuje również napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe.

Dyskoteka
Klub znajduje się na 8 pokładzie.  Kolorowe drinki oraz dobra 
muzyka, sprawią, że dobra zabawa gwarantowana jest do 
białego rana.  

W wybrane rejsy odbywają się tu pokazy sztuki barmańskie – 
Barmańskie Fantazje.

Sala konferencyjna
Miejsce przygotowane dla grup do 68 osób, wyposażone w 
rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD, ekran oraz mikrofon 
bezprzewodowy.  

Idealne miejsce na zorganizowanie konferencji lub szkolenia na 
morzu. 

Na pokładzie:

Sklep  
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.  

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


