Dwa Królestwa dla morsów

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – 2 dni w południowej Szwecji i Danii

Program wycieczki
12.03 (czwartek)
• Wypłynięcie promu z Gdyni godz. 21:00, na promie restauracje, sklep, bary
i dyskoteka.
• Spotkanie informacyjne o godz. 21:30 w barze C-View na pokładzie 10.

13.03 (piątek)
•
•
•
•
•
•
•
•

Śniadanie na promie, możliwość wykupienia pakietów lunchowych.
Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji godz. 09:00.
Przejazd przez prowincję Blekinge do Skåne (115 km).
Wizyta w Kristianstad – spacer z przewodnikiem przez centrum miasta,
czas wolny.
Przejazd na pd-wsch. kraniec Skåne (95 km) i kąpiel morska na piaszczystej
plaży w Sandhammaren. Po kąpieli kawa/herbata.
Spacer z przewodnikiem po Ystad i chwila czasu wolnego.
Przejazd do Malmö (60 km), zakwaterowanie w hotelach Scandic S:t Jörgen
i Scandic Malmö City w centrum miasta ok. godz. 19:30.
Dla chętnych krótki wieczorny spacer z przewodnikiem w centrum Malmö.

14.03 (sobota)
• Śniadanie w hotelu, wyjazd z bagażami rano (ok. godz. 08:30).
• Przejazd ze Szwecji do Dani przez 8-kilometrowy most Øresundsbron.
• Kąpiel morska na plaży Amager Strand z widokiem na most i cieśninę
Öresund.
• Zwiedzanie stolicy Danii Kopenhagi (ok. 2,5 godziny) – m.in. przystanek
przy rezydencji królewskiej Amalienborg, spotkanie z Syrenką, przystanek
przy zamku Christiansborg.
• Czas wolny w Kopenhadze (ok. 2,5 godz.), dla chętnych rejs po kanałach
Kopenhagi (dodatkowo płatny).
• Powrót do Karlskrony (230 km), wypłynięcie promu godz. 21:00.
• Kolacja na promie, po kolacji spotkanie podsumowujące rejs i pokaz zdjęć
o godz. 22:15.
• Dla chętnych dyskoteka/Bal Morsa.

15.03 (niedziela)
• Przypłynięcie promu do Gdyni godz. 07:30 rano.
Ewentualne dodatkowe koszty: pakiet lunchowy na promie ok. 18 zł, rejs
po kanałach Kopenhagi 50 DKK, lunch/coś na ciepło w restauracji w Szwecji/
Danii ok. 100 SEK/DKK.  

Data wypłynięcia: 12.03.2020.

Rezerwuj na www.stenaline.pl, zadzwoń +48 58 660 92 00

