
• Minimalny wiek uczestnika sylwestra: 20 lat.
• Bufet sylwestrowo-noworoczny jest  
 serwowany w restauracjach Taste,  
 Metropolitan, Food City oraz Lounge. Na  
	 życzenie	klienta	możliwy	jest	wybór		 	
	 restauracji,	w	miarę	dostępności	miejsc.		 	
	 Wyboru	należy	dokonać	podczas	rezerwacji.
•	Standardowo	przydziela	się	miejsca	przy		
	 stolikach	4-osobowych.	Rezerwacja	stolika		
	 2-osobowego:	99	zł.
•	Parking	na	pokładach	samochodowych	 
	 promu:	80	zł/pojazd.
•	Na	statku	podczas	rejsu	będzie	czynny	sklep
		 pokładowy	z	wyborem	markowych	 
	 kosmetyków	i	alkoholi	w	specjalnych	cenach.
•	Rezerwacji	można	dokonać	telefonicznie	lub	 
				w	autoryzowanych	biurach	podróży.

•	Płatność:	dla	rezerwacji	dokonanych	do	8.11		
	 -	pełna	kwota	za	rezerwację	jest	wymagana		
 w terminie 7 dni; dla rezerwacji dokonanych  
	 od	9.11	pełna	kwota	za	rezerwację	płatna	 
	 w	dniu	jej	złożenia.	Opłatę	można	uiścić			 
				przelewem,	kartą	kredytową	przez	telefon			 
				bądź	gotówką/kartą	na	terminalu	w	Gdyni	 
				lub	w	autoryzowanych	biurach	podróży.
•	Obowiązuje	dopłata	za	ewentualne	wolne		
	 łóżko	w	kabinie.
• Warunki anulowania: do 30 listopada koszt  
				anulowania	wynosi	25%	wartości	rezerwacji,	 
				a	od	1	grudnia	–	100%	wartości	rezerwacji.
• Zastrzegamy	sobie	prawo	do	zmian	 
 w programie.

Ceny różnią się w zależności od standardu kabiny. Cena na osobę.

Cennik
Kabina cena do 

15.11.2018
cena od 

16.11.2018

4-osobowa	bez	okna,	Comfort	Class   499 zł 		649	zł

2-osobowa	bez	okna,	Comfort	Class   599 zł 		749	zł

2-osobowa	z	oknem,	Comfort	Plus   649 zł 		799	zł

2-osobowa	bez	okna,	Premium	Class   719 zł 		869	zł

2-osobowa	z	oknem,	Premium	Class  799 zł 		949	zł

2-osobowa	z	oknem,	Panorama	Class   1299 zł 		1449	zł

2-osobowy	apartament	z	oknem,	Panorama	Suite   1999 zł 		2149	zł

Promocja! 
Do 15 listopada specjalne ceny!

Taniej o 150 zł od osoby!

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

Podane ceny dotyczą jednej osoby w wybranej kabinie. 

Bal Kapitański

Sylwester



Sylwester 2018

Bal Kapitański

ˇ 4 parkiety taneczne

ˇ posiłki:	kolacja	sylwestrowa,	bufet	nocny,	 
							śniadanie	

ˇ wino i piwo do kolacji

ˇ Captain’s Coctail Party z kapitanem  
							i	oficerami	

ˇ	zakwaterowanie	w	kabinach	z	łazienką

ˇ	pokaz	fajerwerków	na	pokładzie

A dodatkowo:

ˇ	lunch	noworoczny	na	statku	45	zł

ˇ	rejs	noworoczny	już	od	219	zł	na	parę!

ˇ	możliwość	rezerwacji	stolika	2-osobowego 
							tylko	99	zł!

Przywitaj nowy rok 2019 na statku Stena Spirit, 
podczas rejsu po Zatoce Gdańskiej. Czeka Cię 
zabawa sylwestrowa na Balu Kapitańskim.  
Tej wyjątkowej nocy znów zagości na pokładzie 
duch złotej ery transatlantyków!

Promocja! 
Do 15 listopada zniżka 

150 zł na osobę!

Podczas kolacji i imprezy  
sylwestrowej obowiązują  

stroje wieczorowe.

31 grudnia 2018, poniedziałek

od	14:00	Odprawa	i	wydawanie	kart	pokładowych.

16:00–17:30	Wejście	na	statek	(wchodzimy	
rękawem	pasażerskim,	bezpośrednio	z	budynku	
terminalu).

16:00–17:45	Przekąski	i	napoje	(odpłatnie)  
w restauracji Food City oraz Metropolitan Bar  
i	Riva	Bar.

17:00–22:30	Czynny	sklep	na	pokładzie.

18:00	Wypłynięcie	na	Zatokę	Gdańską.

18:15–18:45	Captain’s	Cocktail	Party	–	impreza 
powitalna	dla	wszystkich	gości,	z	udziałem	
Kapitana	i	oficerów	statku,	w	C-View	Bar	na	
pokładzie	10.

19:00	Galowa	kolacja	kapitańska	w	restauracjach	
na	pokładzie	9.	Serwujemy	bufet	sylwestrowo-
noworoczny;	potrawy	zimne	i	gorące	oraz	napoje,	
w	tym	piwo	i	wino,	dostępne	całą	noc	(do	godz.	
03:00).

19:30–05:00	Zabawa	na	czterech	parkietach:
-	Food	City	(spokojna	muzyka	dancingowa),	
-	Taste	(przeboje	taneczne	w	wykonaniu	zespołu	
muzycznego)
-	C-View	Bar	(dyskoteka	z	muzyką	klubową)
-	Lounge	(dyskoteka	z	przebojami	lat	80tych)
Można	dowolnie	przemieszczać	się	między	salami.

00:00	Powitanie	nowego	roku	i	życzenia	od 
Kapitana.

00:10	Pokaz	sztucznych	ogni	na	pokładzie	
otwartym.

do	05:00	Zabawa	do	muzyki	

1 stycznia 2019, wtorek

09:00–11:30	Śniadanie	noworoczne.

09:00–11:00	Czynny	sklep	na	pokładzie.

do	12:00	Zejście	na	ląd.

14:00–15:30	Lunch	noworoczny	(dodatkowo	
płatny)	w	restauracji	Taste.

do	16:00	Zejście	na	ląd	dla	osób,	które 
zostają	na	lunchu	noworocznym.

21:00	Wypłynięcie	w	Rejs	Noworoczny.

Przedłuż	imprezę	sylwestrową	i	baw	się	dalej!	
Wybierz	się	w	Rejs	Noworoczny	-	zaraz	po	
imprezie	sylwestrowej.	Czekają	Cię	dodatkowa	
noc	zabawy	na	statku	oraz	cały	dzień	na	
odpoczynek!	Specjalna	cena	dla	gości	
sylwestrowych	–	już	od	219	zł	na	parę!	
W	cenie	ta	sama	kabina,	którą	zajmowano	
podczas	sylwestra	oraz	rozrywka	na	pokładzie.	
Wypłynięcie	o	godz.	21:00	w	Nowy	Rok,	powrót	
do	Gdyni	o	godz.	19:30	w	środę	02.01.2019.

Rejs noworoczny

Wszystkie posiłki są serwowane  
w formie szwedzkiego stołu.  
Poniżej wybór:
Przystawki:
śledź	z	kardamonem,	vol	au	vent	
z	musem	z	łososia	wędzonego	na	
gorąco,	sery	marynowane	w	oliwie	
i	ziołach,	jajka	z	kawiorem,	zimne	
nóżki,	rolada	wieprzowa	z	żurawiną,	
terrine z kaczki z rodzynkami, sosy, 
wybór	śledzi	i	wędlin;

Sałaty:
sałatka	z	arbuza	i	fety	z	miętą	 
i	sosem	winnym,	sałatka	cesarska,	
sałatka	z	granatem	i	awokado,	wybór	
sałat,	sosów	i	dodatków	do	własnej	
kompozycji;

Zupy:
zupa tajska z kurczakiem  
i	krewetkami,	gruziński	bozbasz;

Ryby i owoce morza:
łosoś	pieczony	teriyaki,	sandacz	
zapiekany	pod	beszamelem	z	
suszonymi pomidorami, lasagna 
szpinakowa	z	pstrągiem,	krewetki,	
małże	duszone	w	białym	winie;

Mięsa:
perliczka faszerowana suszonymi 
pomidorami	i	mozzarellą,	królik	
w	sosie	śmietanowym,	cielęcina	
pieczona,	polędwica	Wellingtona,	
beef	stew,	wołowina	po	
burgundzku,	eskalopki	wieprzowe	
zapiekane	z	antonówką;

Sylwestrowe menu

Szczegółowy program 
imprezy oraz menu znajdziesz  

na www.stenaline.pl  

Dania jarskie i dodatki: 
cukinia	faszerowana	pieczarkami	zapiekana	z	masłem	
pietruszkowym,	pieczone	bataty	z	tzatzyki,	gnocchi,	
placuszki z cukinii, papardelle w sosie estragonowym, 
warzywa	korzeniowe	z	palonym	masłem,	wybór	jarzyn;

Desery:
gruszki w sosie waniliowym, ciasto marchewkowe,  
Panna	Cotta	na	maślance,	fontanna	czekoladowa	ze	
świeżymi	owocami,	wybór	ciast,	musów,	serów	i	owoców;

Napoje:
soki,	napoje	gazowane,	kawa,	herbata;

Alkohol:
wino	stołowe	i	piwo	podczas	posiłków	(z	wyj.	śniadania),
wliczone	w	cenę	(inne	alkohole	dodatkowo	płatne),
butelka	wina	musującego	na	parę	o	północy;

Śniadanie noworoczne:
zimne	i	gorące	dania	śniadaniowe,	kawa,	herbata,
napoje, owoce;

Lunch noworoczny (dodatkowo płatny)
przystawki,	sałaty	i	dania	gorące,	desery,	napoje,	kawa
i	herbata,	wino	i	piwo.

Przedłuż	zabawę!	Zarezerwuj	noworoczny
lunch	i	pozostań	z	nami	do	godz.	15:30

tylko42
lunch noworoczny

zł/os

Lunch noworoczny

Spróbuj smaków z wielu stron świata. Szef Kuchni statku Stena Spirit przygotował kulinarną podróż przez  
siedem mórz! Rozpoczynamy galową kolacją sylwestrową o godzinie 19:00. Potrawy zimne i gorące oraz  
napoje, w tym piwo i wino, będą dostępne w restauracjach przez całą noc (do godz. 03:00). Rano zapraszamy  
na śniadanie noworoczne.


