Wycieczka do Helsinek
Promem Polferries do Sztokholmu i Viking Line do Helsinek

Program wycieczki promowej:
Dzień 1:
16:45
spotkanie uczestników na Terminalu Promowym Westerplatte w Gdańsku
zaokrętowanie na prom
18:00
wyjście promu z Gdańska. Kolacja serwowana w restauracji na promie, wieczór rozrywki dyskoteka, nocleg
Dzień 2:
08:00-10:00 śniadanie serwowane w restauracji na promie
12.00
przyjście promu do Nynäshamn
12:20
wyokrętowanie z promu. Przejazd do Sztokholmu - 60 km, autokarowy objazd miasta m.in.
punkt widokowy Fjallgatan z przepiękną panoramą miasta, spacer po Starym M ieście-Gamla
Stan – kościół Storkyrka, Zamek Królewski, rynek - Stortorget, czas wolny.
15:15
przejazd na Terminal Promowy VIKING LINE, zaokrętowanie na prom
16:30
wyjście promu ze Sztokholmu do Helsinek jednym z bardziej luksusowych promów
Europy. Kolacja – bufet samoobsługowy z przysmakami kuchni skandynawskiej z piwem i
winem. Wieczór rozrywki w klubie nocnym z programem artystycznym oraz doskonałą
muzyką na żywo, dyskoteka, nocleg

Dzień 3:
08:00-09:30 czas lokalny, śniadanie na promie - bufet samoobsługowy
10:00
przyjście promu do Helsinek
10:30-13:30 zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: objazd miasta, Plac Senacki, Katedra św.
M ikołaja, Cerkiew Uspieńska, okrągły kościół wykuty w skale – Temppelaukio kyrkkio,
pomnik J. Sibeliusa – symbol miasta
13:30-16:30 czas wolny
16:30
wyjście promu z Helsinek - czas lokalny. Kolacja – samoobsługowy bufet szwedzki z
piwem i winem. Wieczór rozrywki - dancing, dyskoteka - show artystyczny, nocleg.

Dzień 4:
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07:00-09:00 Śniadanie na promie - bufet samoobsługowy
10:00
przyjście promu do Sztokholmu
10:30-13:30 spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie Sztokholmu m.in. autokarowy objazd miasta,
wyspa Djurgarden z muzeum Galeonu Vasa i sztokholmskim skansenem, przejazd
ekskluzywną ulicą Strandvagen, Królewski Teatr Dramatyczny, Kungsholmen z
Ratuszem Sztokholmskim, Współczesne Centrum Kongresowe, Opera, Parlament.
13:30-16:30 czas wolny w Sztokholmie
16:00
wyjazd do Nynäshamn
17:00
zaokrętowanie na prom
18:00
wyjście promu z Nynäshamn. Kolacja serwowana w restauracji na promie.
Wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg

Dzień 5:
08:00-10.00 śniadanie serwowane w restauracji na promie
12:00
przyjście promu do Gdańska, zakończenie imprezy
Termin i cena:
08-12.04.2019
1659 PLN (osoba)
08-12.08.2019
1759 PLN (osoba)
21-25.09.2019
1659 PLN (osoba)
Ś wiadczenia:
- przejazd promem Polferries na trasie Gdańsk - Nynäshamn - Gdańsk w kabinie 2-osobowej z łazienką
- przejazd promem Viking Line na trasie Sztokholm - Helsinki - Sztokholm w kabinie 2-osobowej z
łazienką
- wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje z napojami
- autokar
- zwiedzanie Sztokholmu - 3 godz. z autoryzowanym przewodnikiem
- zwiedzanie Helsinek - 3 godziny z autoryzowanym przewodnikiem
- opieka pilota i autokar
- ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże Standard
Dopłaty:- do kabiny 1-osobowej 550 PLN od osoby
- do miejsca w kabinie 2-osobowej zewnętrznej na promie Viking Line - 190 PLN od osoby (obowiązek
wykupienia całej kabiny)
Uwaga: Do ceny całkowitej doliczono obowiązkową opłatę w wysokości 10 PLN/osoba na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny. Cena nie obejmuje biletów wstępu do M uzeum Vasa i ratusza w Sztokholmie ok.
250 SEK. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian programu i ceny
imprezy. Do dyspozycji gości na promach: sklepy, restauracja, kawiarnia, pub, kasyno, kantor, kino, klub
nocny z muzyką na żywo, dyskoteka.
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