„Szwedzka Karlskrona”
GRUNWALD-GIETRZWAŁD-TRÓJMIASTO-MALBORK-TORUŃ

Termin: 19-23 maja 2017

Chcesz poczuć prawdziwą morską przygodę i zwiedzić Szwecję w pigułce !!! to popłyń z nami na
pokładzie komfortowego statku Stena Line i podziwiaj niezapomnianą atmosferę archipelagu i
miasta Karlskrona oraz baw się do białego rana na jego pokładach.
19 maja:
Wyjazd z Zakrzówka o godz. 04.00 z parkingu przy GDK, przejazd do Grunwaldu. Zwiedzanie
z przewodnikiem pól grunwaldzkich- miejsca jednej z największych bitew w historii naszego narodu,
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej. Przejazd do Gietrzwałdu. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej- miejsca objawień Matki Bożej. Przejazd do Gdańska. Zakwaterowanie, obiadokolacja i
nocleg w hotelu.
20 maja:
Śniadanie, zwiedzanie Gdańska z miejscowym przewodnikiem m.in. Długie Pobrzeże wzdłuż Motławy,
ulica Mariacka, Brama Żuraw, Bazylika Mariacka, Ratusz Główny, fontanna Neptuna, Złota Kamienica,
Archikatedra Oliwska. Przejazd do Gdyni. Spacer po Nabrzeżu Pomorskim (okręty Dar Pomorza i
Błyskawica). Obiadokolacja w restauracji. O godz. 18.15 przybycie na terminal morski w Gdyni.
Odprawa biletowa, zakwaterowanie w kabinach. O godz. 19.30 wyjście statku w morze, czas wolny na
rozrywkę. Podczas rejsu spotkanie z przewodnikiem i omówienie szczegółów wycieczki do Karlskrony.
Nocleg.
21 maja:
O godz. 6:30 -07.45 śniadanie bufetowe – restauracja Taste (pokład 9). Przypłynięcie promu do
Karlskrony. Wyjazd autokarem na całodzienną wycieczkę z przewodnikiem po dwóch najciekawszych
miastach południowo-wschodniej Szwecji. W trakcie wycieczki poznajemy m. in.: Karlskronę – miasto
na 33 wyspach, założone z rozkazu króla Karola XI w 1680 r., do dziś główny port szwedzkiej marynarki
wojennej. Zabytkowa zabudowa Karlskrony została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Muzeum Marynarki Wojennej (Muzeum Morskie) z autentycznymi okrętami podwodnymi, wystawą figur
dziobowych, tunelem podwodnym, fantastyczną kolekcją modeli okrętów, broni i artylerii okrętowej
(możliwość wzięcia udziału w bitwie morskiej!).
Kalmar, w średniowieczu trzecie co do wielkości miasto w Szwecji, z zachowanym renesansowym
zamkiem na wyspie, drewnianą starówką i monumentalną katedrą z XVII wieku. Ponad 6-kilometrowy
most na Olandię z 1972 r. (niegdyś najdłuższy most w Europie) ze wspaniałymi widokami na Cieśninę
Kalmarską. Krajobrazy prowincji Blekinge i Småland, czyli Szwecja w miniaturze.
O godz. 18.30 powrót autokarem na terminal morski i wejście na pokład statku.
O godz. 20.00-23.00 Obiadokolacja – zestaw obiadowy do wyboru. O godz. 20.30 wyjście statku w
morze, czas wolny na rozrywkę i nocleg

22 maja:
- godz. 7:30 przyjście statku do portu, zejście na ląd w Gdyni. Przejazd do restauracji na śniadanie.
Przejazd do Malborka. Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku z XIII w –dawnej siedziby wielkich
mistrzów zakonu krzyżackiego. Przejazd do Torunia. Zwiedzanie miasta m.in.: Rynek Główny, Stare
Miasto, Kościół św. Ducha, Zamek Krzyżacki, Dom Mikołaja Kopernika, Rynek Nowomiejski, Bramy
Wjazdowe. Baszty Obronne, Krzywa Wieża, Dwór Mieszczański. Przejazd w kierunku Zakrzówka.
23 maja:
- przyjazd do Zakrzówka w godzinach nocnych z 22 na 23 maja.

Cena 700 zł
przy min. 45 uczestnikach
Cena zawiera:
 przejazd komfortowym autokarem
 rejs statkiem Stena Line do Szwecji i z powrotem z jednodniowym pobytem w Karlskronie.
 2 noclegi na statku w kabinie 4 osobowej Comfort Class wewnętrznej bez okna, z łazienką
 1x śniadanie, 1x kolacja zestaw obiadowy do wyboru - napoje płatne dodatkowo na statku
 1 nocleg w hotelu klasy turystycznej w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami,
ze śniadaniem i obiadokolacją
 1 śniadanie, 1 obiadokolacja w restauracji w Gdyni
 rozrywka na statku (muzyka na żywo w Metropolitan Bar, dyskoteka w C-View Bar gra DJ)
 ubezpieczenie NNW i KL
 opłaty drogowe, autostradowe i parkingowe
 wejście do Muzeum Morskiego w Karlskronie
Cena nie zawiera;
 Dopłaty do kabiny 2 osobowej (dla chętnych) 40 zł - osoba
 Biletów wstępu do Muzeum Grunwaldzkiego - 11 zł
 do Zamku w Malborku - 33 zł , ulgowy 21 zł,
 Koncert organowy w Katedrze Oliwskiej - 4,50 zł
 Przewodnicy miejscy 25 zł/osoba
 Posiłków nie wymienionych w programie

Do przekroczenia granicy Polsko Szwedzkiej wymagany jest dowód osobisty !!!
Godziny wypłynięć oraz podawania posiłków na promie mogą ulec zmianie!
Lista pasażerów, z uwagi na wymogi Stena Lines musi być zamknięta do dnia 15 .02.2017
Zaliczka w wysokości 200 zł płatna do dnia 15 lutego 2017

Zapisy i informacje
Małgorzata Jamróz tel. 607 262 466

