
Golden Hits
Stena Spirit – sobota 21.09.2019

Pamiętasz te hity? Przypomnij sobie porywające do tańca,  
rytmiczne piosenki z lat osiemdziesiątych! Na scenie zespół  
Golden Hits, który na żywo zaśpiewa przeboje ery disco.
Rejs z Golden Hits to 24-godzinny rejs do Szwecji i z powrotem, z noclegiem na promie.
Czeka Cię noc pełna tańca i cały dzień na chillout. Wieczór będzie utrzymany w klimacie  
muzyki Disco.

W cenie, na osobę: 
£ rejs promem;  
£ miejsce w kabinie 2-os. z łazienką (na cały czas rejsu);  
£ lunch all inclusive (szwedzki stół, piwo w cenie);  
£ wieczorna impreza;  
£ koncert gwiazdy: Golden Hits - koszt biletu na koncert (10 zł) został ujęty w cenie pakietu;  
£ rozrywka na statku podczas dnia, m.in. Back to Disco.

Wypłynięcie w sobotę 21.09.2019 o godz. 21:00.
Aktualne informacje na www.stenaline.pl lub pod nr tel. 58 660 92 00.

Cena zawiera opłaty portowe oraz opłatę ekologiczną. Opłaty portowe i opłata ekologiczna nie podlegają rabatom.

od 169zł

Taste – wyjątkowy szwedzki stół pełen smaków. 
Płacisz raz i jesz ile chcesz! Obfite śniadania, 
obiady i kolacje. Polecamy kolacyjny bufet all 
inclusive, z napojami, winem i piwem!

Food City – samoobsługowa restauracja  
z wyborem dań obiadowych, kanapek i deserów. 
Swobodna atmosfera, wygodne kanapy. Spróbuj 
zestawów obiadowych.

Metropolitan Grill – restauracja z obsługą  
kelnerską, z pięknym widokiem na morze.  
Przyjemna atmosfera i potrawy przygotowane  
ze składników najwyższej jakości.

Wygodniejsza kabina?
Za niewielką dopłatą sprawisz, że Twój rejs 
będzie jeszcze wygodniejszy!
£ Kabina Comfort Plus (z oknem i TV):
   dopłata już od 20 zł od osoby!
£ Kabina Premium Class:
   dopłata już od 80 zł od osoby!

Spełnij marzenia…
…o luksusie w przystępnych cenach. Za perfumy
w sklepie na pokładzie zapłacisz nawet 30%
mniej niż na lądzie.
Znajdziesz tu też trunki z czterech stron świata.
Poznasz nowe, egzotyczne smaki i upolujesz
nową butelkę do swojej kolekcji whisky!

Zrób coś dla siebie:
Wypróbuj Pure Nordic Spa. Tu skorzystasz z całej
gamy usług kosmetycznych – od manicure po
zabiegi na twarz. Polecamy szczególnie autorskie
masaże przygotowane przez naszych specjalistów
SPA. Zrelaksuj się w gorącej kąpieli z widokiem
na pełne morze!

Witaj na wielkim statku Stena Spirit!
Wygodna podróż, dużo rozrywki, SPA z widokiem 
na pełne morze, taniec do rana i relaks na 
wielkim pokładzie słonecznym – to będzie 
niezapomniana morska przygoda!

C-View Bar – dyskoteka, bar i całe morze muzyki! 
Moc gorących przebojów oraz zespoły grające 
na żywo muzykę taneczną. 
Riva Bar – bar w kształcie klasycznej włoskiej 
łodzi motorowej oferuje bogaty wybór drinków.

Stena Line Gym - to studio cardio na dziobie  
statku, z pięknym widokiem. Bieżnie, orbitreki, 
rowery stacjonarne, wiosła.
Ristretto Coffee House – inspirujące kawowe 
menu w otoczeniu zachęcającym do rozmów.

Zabawa z widokiem na morze!

Odkryj nowe smaki w restauracjach na promie:
Zarezerwuj przed wyjazdem – oszczędzisz nawet 10% ceny posiłku.

Rezerwuj na www.stenaline.pl, zadzwoń +48 58 660 92 00



Golden Hits
Stena Spirit – sobota 21.09.2019

Sobota
19:30 Zbiórka na Terminalu Promowym Stena Line w Gdyni przy ul.Kwiatkowskiego 60. 
Odprawa biletowa.
21:00 Wypłynięcie z portu. Z pokładów otwartych możesz podziwiać Gdynię.
Nie zapomnij o aparacie - zrobisz piękne zdjęcia! 

Wieczorna impreza
Zjedz kolację w jednej z naszych restauracji (płatne dodatkowo).  
Napewno znajdziesz coś dla siebie.

Odwiedź nasz sklep pokładowy i spraw sobie miły prezent.
Może mamy to czego szukasz.

21:30-01:00 Muzyka za żywo w Metropolitan Bar.
Tańcz i ciesz się niepowtarzalną atmosferą wieczoru!
22:30-04:00 Dyskoteka oraz koncert zespołu GOLDEN HITS w C-View Bar na pokł. 10. 
Artyści przypomną porywające do tańca, rytmiczne piosenki z lat osiemdziesiątych!

Niedziela rano
06:45 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony.
Wyjdź na pokłady otwarte i podziwiaj krajobraz. Zrobisz piękne zdjęcia!
07:45-09:00 Postój promu w Karlskronie – nie ma zejścia na ląd.

10:00-12:00 Dla osób chętnych – zabawa w Wirtualną Rzeczywistość w sali  
konferencyjnej na pokł. 9*.

12:00-14:00 Lunch w restauracji Taste na pokł. 9.
Smacznie i zdrowo!

Kolejne atrakcje
14:00 -17:00 Dla osób chętnych – zabawa w Wirtualną Rzeczywistość w sali  
konferencyjnej na pokł. 9*.
15:00 Gramy w bingo - emocje i dobra zabawa!

16:00 Impreza Back to disco w C-View Bar - będziesz mieć możliwość spotkania  
z artystami, zrobienia pamiątkowych zdjęć i uzyskania autografów!

17:00-19:00 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar.
Czas na kawę, drinka i wirowanie na parkiecie!
17:30-19:30 Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie.  
Zadbaj o pamiątki!

19:30 Zejście na ląd w Gdyni.
Do zobaczenia!

* jedna gra maksymalnie dla dwóch osób.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Rezerwuj na www.stenaline.pl, zadzwoń +48 58 660 92 00


