Szlakiem
duńskich królów

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:
 06.00 - 07.30 śniadanie, wykwaterowanie
 przejazd do Helsingborga
 przeprawa promowa ze szwedzkiego Helsingborg na drugi brzeg do duńskiego Helsingor aby zwiedzić
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Zamek Kronborg. Potocznie zwany jest
Zamkiem Hamleta, w którym rozgrywała się akcja tego najbardziej znanego dramatu autorstwa Wiliama
Szekspira. To właśnie tam miało paść słynne „Być albo nie być – oto jest pytanie”.
 przejazd wybrzeżem nad cieśniną Sund do Kopenhagi. Obszar ten nazwany jest „Duńską Riwierą” ze
względu na swój malowniczy krajobraz, a także domy i wille najbogatszych Duńczyków, które
majestatycznie zwrócone są w stronę morza
 przejazd do Kopenhagi – jedno z największych miast Skandynawii, położone malowniczo nad cieśniną
Sund, a strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała Syrenka tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii
zobaczymy m.in.: Fontannę Bogini Gefion, Pałac Amalienborg a także siedzibę Parlamentu – Pałac
Christiansborg, którego nazwa pochodzi od króla Chistiana VI. Pałac Christiansborg przez wieki był
rezydencją dla duńskich królów. Dziś pełni on wyjątkową, istotną funkcję w życiu całego kraju – to
właśnie tutaj zbiera się na posiedzenia duński parlament i rząd. My podczas zwiedzania będziemy mieć
okazję aby odwiedzić Apartamenty Królewskie.
 czas wolny
 ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji, powrót do Ystad
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników imprezy na pokład promu Polonia,
zakwaterowanie w kabinach






kolacja
22.30 wypłynięcie promu w morze
czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów
dyskoteka, 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. godz. 11:00.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
LICZBA UCZESTNIKÓW
CENA ZA OSOBĘ
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895 ZŁ
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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
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 wyjazdu
przeprawa promowa na trasie Helsingborg – Helsingor w jedną stronę
przejazd mostem Øresund między Danią a Szwecją w jedną stronę
opłata za bilet wstępu do Zamku Kronborg (Zamek Hamleta)
opłata za bilet wstępu do Zamku Christansborg (Komnaty Królewskie)
obsługa pilota/przewodnika
ubezpieczenie NNW i KL
dodatek paliwowy, dodatek ekologiczny
opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
Uwagi!

 Dopłata do kabiny 1 – osobowej: 120 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).
 Istnieje możliwość zakupienia oferty suchego prowiantu za dodatkową opłatą (29 PLN za osobę).

