Szwecja - Dania weekend na morzu - 3 dni
Program:
1 dzień - piątek
Wyjazdy: KRAKÓW godz. 05:00, KATOWICE godz. 06:15. Przejazd do
ŚWINOUJŚCIA na terminal promowy /w trakcie podróży w miarę możliwości
czasowych postój i czas wolny w Międzyzdrojach/. Późnym wieczorem około
godz. 20:30 spotkanie z przewodnikiem, odprawa biletowa, zaokrętowanie na
prom linii UNITY LINE, przydział kabin, obiadokolacja w restauracji na promie
- bufet z napojami: kawa, herbata, woda. Nocny rejs do Szwecji. Dla
chętnych od godz. 22:00 zabawa w dyskotece. Nocleg.
2 dzień - sobota
Przypłynięcie do Ystad /ok. godz. 06:30/. Śniadanie – bufet od godz. 06:00
– 07:00, opuszczenie promu. Przejazd do MALMÖ - zwiedzanie zabytkowej
części miasta Gamla Staden, mi.in plac Lilla Torg, plac Stortorged z
Ratuszem oraz nowe miasto z jego symbolem - Turning Torso, najwyższym
budynkiem w Szwecji. Przejazd mostem Øresund przez morze Bałtyckie do
Danii. Spacer po stolicy Danii - KOPENHADZE rozpoczniemy od symbolu
miasta, słynnej Małej Syreny czyli dziewczęcej postaci przykucniętej na
kamieniu, Następnie zobaczymy Przystań Królewską, Park Langeline,
zimową rezydencję duńskiej rodziny – Pałac Amailenborg oraz Port Nyhavn z
uroczymi kolorowymi kamieniczkami. Popłyniemy również na rejs kanałami
Kopenhagi a wizytę w mieście zakończymy na deptaku Stroget znanym z
najmodniejszych sklepów i restauracji. Wieczorem powrócimy przez most
Øresund do Szwecji do YSTAD: spacer i czas wolny. O godz. 21:30 odprawa
na terminalu promowym, zaokrętowanie na prom linii UNITY LINE, przydział
kabin, obiadokolacja w restauracji na promie - bufet z napojami: kawa,
herbata, woda. Nocny rejs do Polski. Dla chętnych od godz. 22:30 zabawa w
dyskotece. Nocleg.
3 dzień - niedziela
Przypłynięcie do Świnoujścia /ok. godz. 06:45/. Śniadanie – bufet od godz.
06:00 – 07:00, opuszczenie promu. Przejazd do SZCZECINA, City – Tour i
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: Plac Solidarności, Zamek
Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego. W godzinach popołudniowych wyjazd
w drogę powrotną. Planowany przyjazd do Katowic i Krakowa około godz.
20:30 – 21:30.
Zakwaterowanie:

2 noclegi na promie w kabinach 2-osobowych wewnętrznych (bez okna).

Transport:

1/ Autobusy podstawowe wyjeżdżają z Katowic lub Krakowa. Z pozostałych
miast realizowane są tzw. połączenia antenowe przy min. 6 osobach,
realizowane różnymi środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg,
autobusy liniowe. Połączenia antenowe potwierdzane są na 72 godziny przed
datą wyjazdu.
Linia zachodnia: Wrocław - Opole - Gliwice - KATOWICE

Linia północna A: Łódź - Częstochowa - KATOWICE
Linia północna B: Warszawa - Kielce - KRAKÓW - KATOWICE
Linia wschodnia: Rzeszów - Tarnów - KRAKÓW - KATOWICE
Linia południowa: Tychy - KATOWICE
2/ Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą co może powodować oczekiwanie w miejscach przesiadkowych,
zwłaszcza w terminach powrotu.
3/ Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego do 20 kg i bagażu podręcznego o wadze do 5
kg.
Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości po uzgodnieniu z Biurem ARION (tel. 12/632-01-50 lub email: arion@arion.pl).
Autokary główne wyjeżdżają z Krakowa lub Katowic wyjazdy z pozostałych miast na zasadzie "połączeń
antenowych" realizowanych przy minimum 6 osobach.

Uwagi praktyczne:

kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

Cena zawiera:
Przejazd autokarem klasy Lux (klimatyzacja, WC, DVD, barek)
opłaty drogowe i parkingowe na trasie przejazdu,
opłata promowa za przewóz autokaru,
opłata paliwowa i ekologiczna,
opłata za przejazd mostem Øresund Malmö – Kopenhaga - Malmö,
przeprawa morska liniami UNITY LINE: Świnoujście - Ystad – Świnoujście,
rejs statkiem po kanałach w Kopenhadze,
2 noclegi na promie w kabinach 2-osobowych wewnętrznych (bez okna),
2 śniadania – bufet z napojami,
2 obiadokolacje – bufet z napojami (kawa, herbata, woda),
przewodnika: Świnoujście – Szwecja – Dania - Świnoujście,
ubezpieczenie AXA: NNW do 2.000 Euro, KL do 15.000 EUR, bagaż do 200 Euro,
podatek VAT.

Cena nie zawiera:
Obowiązkowa dopłata: opłata administracyjna na TFG, przewodnik miejski w Szczecinie: + 20 zł/osoba.

