
Rejs wakacyjny
Stena Vision / Stena Spirit – pn.-czw., wypłynięcie poranne

Zabierz ze sobą nawet do 3 dzieci – bezpłatnie!  
A dla Ciebie rabat do 50%!
Wykorzystaj wakacje i spraw dzieciom radość niezwykłą wyprawą na morze.  
Rejs wakacyjny to 24 godziny pełne radości i niespodzianek, a także odkryć  
dla małych (i tych całkiem dużych) podróżników.
Dzieci do lat 15 płyną za darmo! 

W cenie: 
£ rejs promem do Szwecji i z powrotem;
£ nocleg w kabinie 2-osobowej wewnętrznej z łazienką i TV;
£ rozrywka na promie.

Od 25.06 do 18.08.2019 wypłynięcia: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek o godz. 09:00.
Od 19.08 do 30.08.2019 wypłynięcia: wtorek, środa i czwartek o godz. 09:00.

Daty rejsów mogą ulec zmianie. 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.

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.

Odkryj nowe smaki w restauracjach na promie:
Zarezerwuj przed wyjazdem – oszczędzisz!

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

Witaj na wielkich statkach Stena Line!
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.

Newsroom – salon wypoczynkowy na dziobie
statku, z widokiem na morze. W cenie wejścia
(od 17 zł) kawa, herbata, ciasteczka oraz prasa
Ristretto Coffee House – inspirujące kawowe 
menu w otoczeniu zachęcającym do rozmów.

Zabawa z widokiem na morze!

Dzieci Gratis



Rejs wakacyjny
Stena Spirit / Stena Vision

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

Dzień 1, rano
08:00 Odprawa biletowa.  
Morświn Happy wita najmłodszych gości.
09:00 Wypłynięcie z portu.  
Wyjdź na otwarte pokłady słoneczne i podziwiaj panoramę Gdyni. 

Moc atrakcji - niezapomniany dzień na statku
Aż 4 place zabaw dla dzieci!
10:00-10:30 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar.
Cruise Host prezentuje program rejsu.
10:00-11:30 Zabawa dla dzieci część 1: skręcanie balonów, quizy, gry planszowe.

11:00-16:00 Summer Party Boat - chilloutowa muzyka na pokładzie słonecznym, gra DJ.*  
Tańcz i ciesz się niepowtarzalną atmosferą wieczoru!

12:00 Zapraszamy na lunch w restauracji Taste (płatne dodatkowo).
Nabierz sił na dalsze atrakcje rejsu.

13:30-15:00 Zabawa dla dzieci część 2: warsztaty cyrkowe i malowanie twarzy.

Rozrywkowe popołudnie
15:00-17:00 Rozrywka w Metropolitan Bar.
£ Bingo - emocje i dobra zabawa!
£ Quiz filmowy - sprawdź swoją wiedzę.
£ Łamigłówki - czas pogłówkować.
£ Co wiesz o...

17:00-17:30 Sesja zdjęciowa z Morświnem Happy.
17:00-19:00 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar.  
Czas na kawę lub drinka.
18:00-21:30 Summer Party Boat - chilloutowa muzyka na pokładzie słonecznym, gra DJ.*

18:30 Wygraj rejs! Losowanie darmowych rejsów wśród gości, którzy zrobili zakupy  
w naszym pokładowym sklepie za ponad 2000 SEK.

Dopływamy do Szwecji
18:30 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony.  
Wyjdź na tarasy widokowe i podziwiaj krajobraz. Nie zapomnij aparatu! 
19:30-21:00 Postój promu w Karlskronie – nie ma zejścia na ląd.

Wieczorna impreza
21:30-22:30 Dyskoteka dla dzieci w C-View Bar.
22:00-00:30 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar. Przyjdź i posłuchaj.
Od 22:30 Dyskoteka w C-View Bar. DJ zaprasza w szaloną podróż muzyczną.

Koniec rejsu
Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie.  
Zadbaj o pamiątki!

07:30/09:00 Zejście na ląd w Gdyni.  
Do zobaczenia!

* W przypadku złej pogody impreza zostaje przeniesiona do C-View Bar.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.


