WAŻNE INFORMACJE

BORNHOLM

Odprawa armatorska kończy się 30 min. przed odejściem promu Cracovia dla
pasażerów pieszych i zmotoryzowanych.

Bornholm to "egzotyczna wyspa" na
Bałtyku. Oddalona od brzegu Polski
niespełna 100 km, jest niczym Majorka na
Morzu Śródziemnym. To na Bornholmie
dojrzewają figi i morwy, a woda w morzu
wokół wyspy wynosi nawet do 22 stopni
we wrześniu. Pomimo, iż w sezonie letnim
na wyspę jednorazowo przybywa tylu
turystów ile wyspa liczy mieszkańców, jest
spokojnie i cicho. Miejsce to inspiruje do
spędzenia tu urlopu. Oprócz wylegiwania
się na wspaniałych piaszczystych plażach
na południu wyspy warto poznać jeszcze
inne atrakcje. Samochód można zostawić na parkingu ponieważ tutaj jak nigdzie
indziej istnieją wspaniale przygotowane trasy rowerowe.

od 240 zł/os.

Promem na Bornholm
Wycieczka 1-dniowa

Hotel BALKA STRAND

BORNHOLM

od 487 zł/noc

pokój 2-osobowy

Ośrodek wypoczynkowy
HASLE HYTTEBY

BORNHOLM

od 923 zł/tydzień*

domek dla 2-4 osób

Ośrodek wypoczynkowy
STORLØKKE FERIEPARK
domek dla 2-4 osób

BORNHOLM

od 1470 zł/tydzień*

Przy zakupie oferty pobytowej w
Morskim Biurze Podróży otrzymasz
35% rabatu na przejazd promem
POLFERRIES i miejsce w kabinie
na linii Świnoujście - Ystad oraz
Świnoujście - Rønne.
* Ceny nie obejmują dodatkowych opłat.
Więcej informacji w Morskich Biurach Podróży
POLFERRIES i na www.polferries.pl

Morskie Biura Podróży - Polferries
70-203 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 28
e-mail: mbp.szczecin@polferries.pl
Twoje Biuro Podróży

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
e-mail: mbp.warszawa@polferries.pl

5% zniżki od ceny biletu przy zakupie on-line. Zmiany w bilecie on-line
spowodują utratę zniżki.
Zniżki dla posiadaczy kart: EURO<26 (dot. pozycji: dorosły, samochodu osobowego
z kierowcą) Motormännens Riksförbund, NAF, SMC, Caravan Club, Signal Iduna
oraz karty Inter Rail. Wszystkie zniżki udzielane są za okazaniem legitymacji, nie
dotyczą kabin, oferty 10-przejazdowej oraz ofert specjalnych.
Ostateczne dane osób korzystających z ofert dla pasażerów pieszych oraz
zmotoryzowanych muszą być podane nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem
rejsu. W przypadku zgłoszenia dodatkowych osób w samochodzie w dniu wyjazdu
na Terminalu, osoby te będą zobowiązane do wykupienia biletu według cennika z
taryfy bez samochodu (bilet dla osoby pieszej). Liczba osób korzystających z oferty
dla pasażera zmotoryzowanego nie może być większa niż liczba osób na jaką jest
zarejestrowany pojazd.
Pasażer może zrezygnować z całości lub części usługi przewozowej z
zachowaniem prawa do częściowego zwrotu opłaty, pod warunkiem
zarejestrowania rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie
później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu. Dokonując zwrotu, potrąceniu
podlega 30% opłaty za usługę przewozową. Późniejsza rezygnacja albo
nieprzybycie w oznaczonym czasie do odprawy nie stanowi podstawy do zwrotu
uiszczonej opłaty. Oferty specjalne podlegają zwrotowi, ale tylko przed ich
realizacją. Dokonując zwrotu, potrąceniu podlega 30% opłaty za usługę
przewozową. Oferty specjalne częściowo wykorzystane nie podlegają zwrotowi.
Osoby poniżej 17 lat mogą podróżować jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.
Dzieci do 7 lat mogą korzystać ze wspólnego miejsca w kabinie wraz z opiekunem.
Bilet dla pasażera zmotoryzowanego może być wykorzystany wyłącznie dla
sprawnego pojazdu. W innym przypadku obowiązuje rezerwacja w dziale
ładunkowym wg stawek frachtowych.
Długość i wysokość pojazdu mierzona jest wraz z bagażem na dachu i wszystkimi
wystającymi elementami, za wyjątkiem rowerów.
Przewóz pojazdów o wadze całkowitej powyżej 3,5 tony oraz zestawów, których
łączna długość przekracza 14 m odbywa się wg stawek frachtowych (za wyjątkiem
autobusów i mobile home).
Publikowane ceny nie zawierają dodatkowych opłat np. dodatku paliwowego
i opłaty ekologicznej.
Przejazd promem odbywa się na zasadach określonych w „Warunkach przewozu”
pasażerów i ich bagażu promami Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. „Warunki
przewozu” dostępne są w miejscu sprzedaży usług, na Terminalach Promowych, na
promach oraz na polferries.pl.
„Rozkład rejsów i cennik 2019” został wydany w celu informacyjnym. Ceny, rozkład
oraz warunki mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne na polferries.pl

Rezerwacja i sprzedaż biletów pasażerskich
Biuro Obsługi Armatorskiej
Biuro Obsługi Armatorskiej
Polferries
Polferries
80-601 Gdańsk, ul. Mjr. Sucharskiego 70 72-606 Świnoujście, ul. Dworcowa 1
e-mail: pax.gdansk@polferries.pl
e-mail: pax.swinoujscie@polferries.pl
Polferries AB
Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B
149 30 Nynäshamn
tel. +46 8 520 686 60
e-mail: pax.nynashamn@polferries.se

Polferries AB
Bornholmsgatan 8D, 271 39 Ystad
tel. +46 40 12 17 00
fax +46 411 55 88 51
e-mail: pax.ystad@polferries.se

Sea Travel Polferries
Stora Nygatan 27B, 211 37 Malmö
tel. +46 40 97 61 80
fax +46 40 97 03 70
e-mail: pax.malmo@polferries.se

PolenGO - Agent Polferries
Skolegade 2B, DK-2500 Valby /
Kopenhaga
tel. +45 44 45 12 80
e-mail: book@polengo.dk

Infolinia

+48 22 230 2222

Dane kontaktowe dla klientów Cargo na polferries.pl

Świnoujście - Rønne
Ś

ROZKŁAD REJSÓW
i CENNIK 2019
ważny od 29.06.2019 do 31.08.2019

Kopenhaga

Sztokholm
Nynäshamn

Ystad

Rønne

Gdańsk

Świnoujście

ROZKŁAD ŚWINOUJŚCIE - RØNNE
29.06 - 31.08.2019
m/f Cracovia

CENNIK ŚWINOUJŚCIE - RØNNE

WYJAZD

PRZYJAZD

10.00

sobota

16.00

PASAŻER PIESZY

WYJAZD

PRZYJAZD

20.00

sobota

02.00

(wiek określany jest wg rocznika, na podstawie ważnej legitymacji)

dziecko do 7 lat (wiek określany jest wg rocznika)

Świnoujście
TERMINAL

354

PASAŻER ZMOTORYZOWANY

Minibus

197
157
bezpłatnie

zwierzę domowe (kabina specjalna obowiązkowa)

27.07.2019 wyjazd z Roenne o godz. 22.00, przyjazd do portu w Świnoujściu 04.00.

w jedną stronę

302
244

dziecko od 8 do 14 lat, uczeń, student poniżej 26 lat, rencista, emeryt

ROZKŁAD RØNNE - ŚWINOUJŚCIE
29.06 - 31.08.2019

w dwie strony

dorosły

27.07.2019 wyjazd ze Świnoujścia o godz. 12.00, przyjazd od portu w Roenne 18.15.

m/f Cracovia

ceny w PLN
29.06 - 31.08.19

174

w dwie strony

w jedną stronę

kierowca + samochód osobowy do 2 m wys. i do 6 m dł.
(bez możliwości dodania przyczepy)

742

441

kierowca + samochód osobowy powyżej 2 m do 2,5 m wys. i do 6 m dł.

870

522

Szczecin

kierowca + samochód osobowy powyżej 2,5 m wys. i do 10m dł.

1.172

708

kierowca + mobile home powyżej 3,5 tony wagi całkowitej i do 14 m dł.

1.305

783

(róg ulicy Owocowej i 3-go Maja)

kierowca + motocykl (motorower)

574

342

186

110

przyczepa motocyklowa

110

70

przyczepa, przyczepa kempingowa

534

267

ul. Limanowskiego

Informujemy, iż dla pasażerów podróżujących na linii Świnoujście – Rønne jest
możliwość dojazdu z lub do Szczecina minibusem.

dodatkowa osoba w pojeździe
(samochód - max. 9 osób, motocykl - max. 2 osoby, łącznie z kierowcą;
nie dotyczy karnetów 10-przejazdowych oraz oferty dla max 4 osób z samochodem)

Rezerwacji na przejazd można dokonać on-line na stronie www.emilbus.moj-bus.pl

bilet on-line

5% TANIEJ

bezpłatnie

rower

4

dla max. 4 osób + samochód osobowy do 2 m wys. i do 6 m dł.
+ kabina 4-osobowa GRATIS (bez możliwości dodania przyczepy)

1.607

963

4

dla max. 4 osób + samochód osobowy powyżej 2 m do 2,5 m wys.
i do 6 m dł. + kabina 4-osobowa GRATIS

1.688

1.009

Liczba ofert limitowana.

KABINY m/f CRACOVIA

AUTOBUS

cena za miejsce w kabinie dla jednej osoby w jedną stronę

dzień

noc

armatorska 2-osobowa z oknem*

559
473
90
79
58
48

559
473
180
158
116
96

premium class 2-osobowa z oknem*
2-osobowa z oknem
2-osobowa bez okna
4-osobowa z oknem
4-osobowa bez okna
fotele lotnicze

bezpłatnie

* Cena za całą kabinę z lunchem w rejsie dziennym lub kolacją w rejsie nocnym.

+48 22 230 2222

w jedną stronę

20

z grupą min. 20 płacących osób

10

z grupą min. 10 płacących osób

bez grupy
drugi kierowca

PASAŻER GRUPOWY

bezpłatnie

516
1.375
238

Kierowca otrzymuje bezpłatnie: przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie.

w jedną stronę

cena za osobę przy min. 10 osobach płacących

116

dorośli

Każda 11-ta osoba w grupie otrzymuje bezpłatny przejazd. Warunkiem skorzystania z oferty
jest dokonanie rezerwacji przejazdu nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu.

GASTRONOMIA
lunch / kolacja

54

lunch bag

21

(zupa + danie główne + napój) - do wyboru ze specjalnego menu
(kanapka z szynką + kanapka z żółtym serem + wafelek + jabłko + woda mineralna + jogurt)

polferries.pl

+48 22 230 2222

