
Wtorek
Śniadanie*06:00-07:30
Restauracja Taste, pokład 9

Przypłynięcie do Gdyni
07:30 Dopłynięcie do Gdyni , zejście na pokład samochodowy

po uprzednim komunikacie dla rowerzystów

Zjazd rowerzystów na lądok. 08:00
Terminal promowy w Gdyni

Niedziela

Ważne informacje

21:00 Wypłynięcie z Gdyni
Terminal promowy w Gdyni

21:30 Spotkanie informacyjne na statku
C-View Bar, pokład 10

18:30-20:00 Odprawa biletowa
Terminal promowy w Gdyni

 

Poniedziałek
Śniadanie06:00-07:30
Restauracja Taste, pokład 9

Przypłynięcie do Karlskrony
07:30 Dopłynięcie do Karlskrony i zejście na pokład samochodowy

po uprzednim komunikacie. Bagaże zabieramy ze sobą.

Przejazd oznaczonymi trasami rowerowymi z pilotami
lub na własną rekę, czas wolny

Odkrywanie Szwecji na rowerze 
08:30-19:30

Odbiór bagażu18:00-19:45

Wypłynięcie statku21:00
Terminal promowy w Karlskronie

Kolacja*20:30-22:30
Restauracja Food City, pokład 9

Terminal promowy w Karlskronie

Pokaz zdjęć z rejsu 22:00
C-View Bar, pokład 10

20:30-22:00 Kolacja*
Food City, pokład 9

21:00-23:30 Zakupy na pokładzie
Sklep, pokład 8

 

Wyjazd Rowerowy Potop AZS 05.09.2021 odbędzie się ze zmianą 
statków. Wyjeżdżamy i wracamy inną jednostką, a prom nie będzie 
na nas czekał w porcie jak podczas wcześniejszych wyjazdów. 
W związku z tym nie możemy zostawić bagaży na pokładzie. 
Należy spakować i zabrać ze sobą wszystko z kabiny przed zejściem 
na ląd. Bagaże będzie można bezpłatnie przechować w specjalnie 
podstawionych autokarach. 

Przechowalnia bagażu
Na czas rowerowania w Karlskronie udostępnimy uczestnikom Potopu 
możliwość bezpłatnego przechowania bagażu, w podstawionych 
autokarach. 

Jak się spakować
Prosimy o oszczędne pakowanie się. Weź ze sobą tylko to, 
co potrzebne, a będzie nam wszystkim wygodniej. Proponujemy 
plecak lub torbę na ramię – z bagażem i rowerem trzeba 
będzie się przemieścić z promu i na prom. Bagaż powinien być 
opisany nazwiskiem (na adresówce lub przyklejonej kartce). 

Zdanie bagażu rano w Karlskronie
Po zjeździe ze statku, przed wyruszeniem na rower, opisany 
nazwiskiem bagaż będzie można zdać do podstawionego autokaru. 
Potrzebne w ciągu dnia rzeczy spakuj w osobny plecak czy sakwę, 
które zabierzesz ze sobą w trasę.

Odbiór bagażu przed wejściem na statek wieczorem w Karlskronie
Odbiór bagażu będzie możliwy wieczorem przed wypłynięciem w 
Karlskronie. Następnie z bagażem oraz rowerem trzeba będzie 
przemieścić się na statek.


