
 

 

KOPENHAGA  

W JEDEN DZIEŃ 
 
 
 

 
Program wycieczki: 

Dzień I: 
 Wyjazd z Kołobrzegu godz. 16:30, z Koszalina godz. 17:30 
 20.45 spotkanie z pilotem w Świnoujściu  
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład promu Skania, zakwaterowanie  

w kabinach 
 kolacja  
 23.00 wyjście promu w morze 
 czas wolny, dyskoteka, nocleg 

 
Dzień II: 

 06:30 przypłynięcie do Ystad 
 śniadanie, opuszczenie kabin, zejście z promu 
 przejazd do Malmö. Krótkie zwiedzanie miasta. Wizytówką jego zabytkowej części jest Rådhuset – Ratusz 

zdobiący miejski rynek Stortorget oraz budynek Turning Torso, który jest najwyższym budynkiem 
mieszkalnym w Szwecji i stanowi symbol unikalnej architektury nowoczesnej części miasta zwanej Västra 
Hamnen. Tuż obok można przespacerować się nadmorskim deptakiem z widokiem na most Øresund 

 przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – mostem Øresund do Kopenhagi 
 zwiedzanie Kopenhagi – jedno z największych miast Skandynawii, położone malowniczo nad cieśniną 

Sund. Strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała Syrenka tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii 
zobaczymy także m.in.: Fontannę Bogini Gefion, Pałac Amalienborg, gdzie codziennie odbywa się 
uroczysta odprawa Gwardii Królewskiej a także siedzibę Parlamentu – Zamek Christiansborg i XVIII 
wieczną dzielnicę portową Nyhavn, która dla Duńczyków jest miejscem relaksu i dobrej zabawy 

 wejście do Muzeum Fabryki piwa Carlsberg połączone z degustacją  
 czas wolny 
 ok. 19:00 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji 
 przejazd do Ystad – krótkie zwiedzanie miasta, w którym znajdziemy XIII-wieczny układ uliczek, 

szachulcowe kamieniczki, piękny Kościół Najświętszej Marii Panny czy wyjątkowy klasztor Franciszkanów 
z XIII wieku  



 

 21:30  odprawa na terminalu promowym w Ystad, zaokrętowanie uczestników na pokład promu Polonia, 
zakwaterowanie w kabinach 

 22:30  wypłynięcie promu w morze 
 kolacja  
 czas wolny – dyskoteka, możliwość skorzystania z oferty sklepów, nocleg 

 
Dzień III: 

 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia  
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu 
 Przejazd do Koszalina ok. godz. 10:00, do Kołobrzegu ok. 11:00. 

 
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

LICZBA UCZESTNIKÓW 50 45 40 

CENA ZA OSOBĘ 755 ZŁ 765 ZŁ 780 ZŁ 

 
 
Cena zawiera: 
 

 transport komfortowym autokarem (DVD,WC, barek, klimatyzacja) 
 przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad  
 przejazd promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście  
 przewóz autokaru na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście  
 miejsce w kabinach 2 osobowych podczas rejsu promem Skania oraz promem Polonia  
 koktajl powitalny 
 kolacja na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad – zestaw 3-daniowy z napojami (kawa lub herbata, 

woda mineralna) 
 śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad – bufet z napojami 
 kolacja na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście – zestaw 3-daniowy z napojami (kawa lub herbata, 

woda mineralna) 
 śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście – bufet z napojami  
 suchy prowiant w II dniu wycieczki  
 przejazd mostem Øresund między Danią, a Szwecją w dwie strony 
 opłata za bilet wstępu do Muzeum Fabryki piwa Carlsberg + degustacja  
 obsługa pilota/przewodnika 
 ubezpieczenie NNW i KL 
 dodatek paliwowy, dodatek ekologiczny 
 opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  

 
Uwagi!  
 

 Dopłata do kabiny 1 – osobowej: 100 zł/os. 
 Istnieje możliwość zorganizowania obiadu w Kopenhadze za dodatkową opłatą (około 110 PLN za osobę). 
 Istnieje możliwość zakupienia oferty open bar (na promach) za dodatkową opłatą (95 PLN za osobę). 

 


