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TRÓJMIASTO + REJS KARNAWAŁOWY promem Nova Star 
w rejsie okrężnym Gdańsk- Nynäshamn -Gdańsk 

29.01.2020 – 01.02.2020        lub      20.02-23.02.2020                  495 PLN/OSOBA 

Dzień pierwszy                  

• Przyjazd do Gdańska w godzinach wczesnopopołudniowych 

• Spacer Drogą Królewską m.in.: Złota Brama, Dom Uphagena, Ratusz Głównego 
Miasta, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka, zabytkowe kamieniczki 
gdańskie, Zielona Brama, Kościół NMP (Bazylika Mariacka), Kaplica Królewska, ul. 
Mariacka 

• C.d. spacer Długim Pobrzeżem: Statek „Sołdek”, Żuraw, spichlerze  

• Obiadokolacja w jednej z gdańskich restauracji 

• Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców, Historyczna Brama nr 2, 
Europejskie Centrum Solidarności 

• Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w Gdańsku 
 

Dzień drugi 
•  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 

• Przejazd do Gdyni 

• Spacer po Skwerze Kościuszki – reprezentacyjnej ulicy a zarazem punkcie centralnym 
Gdyni: Okręt Wojenny  „Błyskawica” – polski niszczyciel, który uczestniczył  w 
działaniach II wojny światowej, „Dar Pomorza” – trzymasztowy żaglowiec szkolny, 
Marina 

• Przejazd do Sopotu -  nadmorskiego kurortu i uzdrowiska 

• Spacer po Sopocie:  najdłuższe Molo Morza Bałtyckiego, Grand Hotel, plaża sopocka, 
deptak Monte Cassino, Krzywy Domek 

• Powrót do Gdańska 

• Zaokrętowanie (odprawa/wejście na statek) w godzinach popołudniowych (17.00) 

• Rozpoczęcie rejsu z Gdańska do Nynäshamn 

• Powitalna kolacja 

• Nocne atrakcje na promie: dancing/muzyka na żywo w Piano BAR, dyskoteka/zabawa 
z DJ-em, pokaz barmański, konkurs z nagrodami na najciekawszy strój karnawałowy, 
pamiątkowe zdjęcie-fotobudka 

• Szaleństwo na parkiecie do białego rana 

Dzień trzeci 
• Śniadanie na promie (8.00-10.00) 

• Przypłynięcie do Nynäshamn (12.00) 

•  Spacer po urokliwych zakątkach szwedzkiego miasteczka, należącego do archipelagu 
wysp sztokholmskich  

• Zaokrętowanie (odprawa/wejście na statek) w godzinach popołudniowych (17.15.) 

• Rozpoczęcie rejsu powrotnego z Nynäshamn do Gdańska (18.00) 
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• Kolacja (bufet samoobsługowy kafeteryjny) 

• Wieczór rozrywki: karaoke, dyskoteka/zabawa z DJ-em, dancing/muzyka na żywo w 
Piano BAR, loteria fantowa 

• Nocleg na promie 

Dzień czwarty 
• Dla chętnych dodatkowo płatne śniadanie na promie (8:00 – 10:00) 

• Przyjście promu do Gdańska 

•  Przejazd na Westerplatte: koszary i plenerowa wystawa zdjęć, Pomnik Obrońców 
Wybrzeża, Cmentarz Obrońców Westerplatte 

• Powrót do miejsc zamieszkania 
 

CENA ZAWIERA:  

• Rejs statkiem Nova Star w kabinie czteroosobowej  wewnętrznej  z łazienką 
bez okna (2 noclegi) 

• Nocleg w Gdańsku w hotelu*** 

• Wyżywienie (na promie: 1 śniadanie, 2 kolacje, na lądzie: 1 obiad w 
restauracji, 1 śniadanie w hotelu) 

• Open bar (wino i piwo bez ograniczeń) podczas zabawy karnawałowej na 
promie 

• Zabawę karnawałową oraz konkursy z nagrodami 

• Spacer po Nynashamn 

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych w Trójmieście 

• Opiekę pilota oraz przewodnika w Trójmieście 

• Pełne ubezpieczenie NNW i KL 

• Opłacone składki na TFG  w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
 
CENA NIE ZAWIERA: 

• Śniadania na promie w dniu trzecim (dodatkowo płatne 36 PLN) 

• Dopłaty do miejsca w kabinie 2-osobowej (60 PLN), w kabinie 3-osobowej (50 
PLN), do okna (10 PLN) 

UWAGA: Cena skalkulowana dla grupy min. 30-osobowej 
 

Zapisy pod numerem telefonu: 786 812 34   lub na maila: t.utw.calisia@gmail.com 
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