Mostem do Kopenhagi
wycieczka autokarowo - promowa
nr imprezy: 002/001/SzM/K/1n/Koszalin
trasa: Świnoujście, Ystad, Malmo, Kopenhaga, Gedser, Rostok, Świnoujście
termin: do uzgodnienia
cena: 590,00 PLN kwiecień, maj, październik
630,00 PLN czerwiec, wrzesień
Kalkulacja dla grupy minimum 45 osób osób

Kalkulacja na poziomie cen styczeń 2018

Świadczenia zawarte w cenie:
- Transport:
autokar na całej trasie wycieczki od Koszalina do Koszalina
rejs promem na trasie Świnoujście - Ystad
przejazd mostem Oresundbro
przeprawa promowa Gedser - Rostok
- nocleg
nocleg na promie (kabiny 4-osobowe wewnętrzne z wc i prysznicem)
z wc i prysznicem) lub apartamentów w dzielnicy nadmorskiej
- wyżywienie wg programu
- pilot-przewodnik ze znajomością trasy i wiedzą o zwiedzanych obiektach na całej trasie
wycieczki do Szwecji i Kopenhagi
opłata za drogi i parkingi
- ubezpieczenie NNW i KL na wycieczkę do Szwecji i Kopenhagi
opłaty dodatkowe:

rejs kanałami Kopenhagi – 8 euro

lunch w Kopenhadze 16 euro

kolacja na promie z Gedser do Rostoku (skandynawski bufet z napojami) 24 Euro

Dopłata do kabiny 3-osobowej 60 PLN od osoby, 2-osobowej 80 PLN od osoby, 1-osobowej 200 PLN
Dzień 1
21.00 spotkanie z przewodnikiem na Terminalu Promowym w Świnoujściu, zaokrętowanie na prom
22.30 wyjście promu ze Świnoujścia do Ystad, nocleg w wybranej kabinie.
Do dyspozycji gości na promie: sklepy, restauracja, bar, kawiarnie, klub nocny, kantor

Dzień 2
06:30 wpłynięcie promu do Ystad
6:30-07:30 śniadanie w restauracji na promie
08.00 autokarowe zwiedzanie południowej Szwecji: Ystad - przejazd autokarem XIV-wiecznymi uliczkami,
Malmö - kościół Św. Piotra, stare miasto, przejazd 17 km mostem Øresund z Malmö do Kopenhagi. Kopenhaga
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- zwiedzanie miasta m.in. pomnik Kopenhaskiej Syrenki, fontanna bogini Gefion, Katedra, Christiansborg,
Nyhavn, odprawa warty przy Pałacu Królewskim Amalienborg.
Fakultatywnie rejs kanałami Kopenhagi, czas wolny

g. 16:00 Spotkanie, wyjazd z Kopenhagi, przejazd do Gedser zaokrętowanie na prom
g. 19:00 Wyjście promu do Rostoku (prom płynie ok. 2 godzin), na promie sklepy, bar, restauracja
(możliwość zjedzenia obiadokolacji w formie skandynawskiego bufetu łącznie z napojami oraz piwem i winem)

23:30 przyjazd do Świnoujścia, przejazd do Koszalina, zakończenie.

Opcja dla grupy, która zostaje w Świnoujściu lub okolicach

koszt 55 pln

(W cenie 2 godzinny rejs katamaranem, fort Gerharda, latarnia morska, przewodnik)
Dzień 3
g. 10:00 Po śniadaniu (opcjonalnie) spotkanie z przewodnikiem, autokarowe zwiedzanie Świnoujścia.
Przejazd na wyspę Wolin wizyta w najciekawszym obiekcie fortyfikacyjnym w Świnoujściu – Fort Gerharda
i w jednej z najwyższych w Europie latarni morskiej. Przejazd na wyspę Karsibór, rejs katamaranem po
Krainie 44 wysp, (możliwość zjedzenia obiadu w tawernie ) www.narozlewisku.pl

Wyjazd w drogę powrotną lub przejazd do Międzyzdrojów, czas wolny, zakończenie
Program jest ramowy i może ulec zmianie
Przedstawiony program nie stanowi oferty handlowej, jest programem poglądowym a zawarta w nim cena jest ceną przybliżoną, która
uzależniona jest od kursu walut,okresu realizacji wycieczki oraz obowiązujących podatków i opłat portowych.
Dokładna cena zostanie podana po ustaleniu zakresu programu oraz świadczeń w nim zawartych.
Po ustaleniu zakresu programu, ceny i podpisaniu umowy oraz przyjęciu przez nas zaliczki gwarantujemy
niezmienność cen.
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