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SZTOKHOLM – WENECJA PÓŁNOCY (REJS) 

16.05-19.05.2020 (4 dni)   1190 PLN             19.09-22.09.2020 (4 dni) 1190 PLN 

 

Dzień I 
Zbiórka uczestników na Bazie POLFERRIES Gdańsk Westerplatte (ul.Sucharskiego70). Zaokrętowanie na prom. 
Wyjście promu z Gdańska do Nynashamn. Kolacja na promie. Wieczór rozrywki (restauracja, cafeteria, kawiarnia, 
dyskoteka, sklepy, kantor, kasyno, kino). Nocleg 
 
Dzień II 
Śniadanie. Przyjście   promu do  Nynashamn. Przejazd do Sztokholmu, po drodze punkt widokowy      Fjallgatan                     
z pięknym widokiem na miasto. Objazd miasta: Soder Malarstrand – jezioro Malaren, Browar Monachijski , Dom 
Nobla , przejazd najdłuższym sztokholmskim mostem Vasterbron na wyspę Kungsholmen , Ratusz, współczesne 
centrim kongresowe , Filharmonia – miejsce wręczania Nagrody Nobla, Gamla Stan -spacer po Starym Mieście –
zamek królewski, katedra , Stortorget , najwęższa uliczka w Sztokholmie. Wyjazd ze Sztokholmu do Nynashamn. 
Kolacja na promie. Wieczór rozrywki – pokaz kulinarny szefa kuchni, pokaz barmański, dyskoteka. Nocleg 

 
                  Dzień III 

  Śniadanie. Wyjazd z Nynashamn do Sztokholmu c.d. zwiedzania miasta : Ratusz Sztokholmski, Muzeum Vasa. Czas    
  wolny. Wyjazd ze Sztokholmu  do Nynashamn. Zaokrętowanie na prom. Wyjście promu z Nynashamn. Kolacja na    
  promie. Wieczór rozrywki. Nocleg 
                
  Dzień IV 
  Śniadanie. Przyjście promu do Gdańska. Zakończenie imprezy 

               
Cena zawiera: Przejazd promem na trasie Gdańsk – Nynashamn – Gdańsk, miejsce w kabinie 4 osobowej  z łazienką 
bez okna, wyżywienie na promie (3 x śniadanie – bufet, 3 x obiadokolacja serwowana), przewóz autokaru promem, 
zwiedzanie Sztokholmu  wraz z przewodnikiem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW oraz CP (ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych)   
 
Dopłaty : 

35 pln - do miejsca w kabinie 3 osobowej od osoby 
60 pln  - do miejsca w kabinie 2 osobowej od osoby 
190 pln - od osoby do kabiny 1- osobowej    
10 pln -  do miejsca w kabinie z oknem   

 
Cena nie  zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych (Muzeum VASA, Ratusz 
Sztokholmski ok. 250 sek.) 
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