
Dzień Dziecka z lego
DO WSZYSTKICH MŁODYCH LEGOMANIAKÓW!  
WZYWA CIĘ MORSKA AKADEMIA SUPERBOHATERÓW.

„Dzień Dziecka” to kryptonim akcji zorganizowanej  
przez Morską Akademię Superbohaterów.  
Czas: 04 lub 05 czerwca. Miejsce: prom Stena Line.  
Czas i miejsce: Dzień Dziecka, prom Stena Line. To będzie misja o charakterze ściśle fajnym!

W cenie: 
£ rejs promem;
£ kabina 4-os. wewnętrzna z łazienką (na cały czas rejsu);
£ obiad w formie szwedzkiego stołu, z napojami;
£ atrakcje dla dzieci zgodnie z programem, w tym: warsztaty LEGO, animacje z Superbohaterami Marvela, warsztaty plastyczne i zabawy ruchowe;
£ rozrywka na statku dla dorosłych zgodnie z programem.

Daty i gdziny rejsów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na www.stenaline.pl lub pod nr tel. 58 660 92 00.
Ze względów związanych z sytuacją epidemiczną program może ulec modyfikacjom. Niektóre punkty na pokładzie nie są dostępne, min nie odbywa się dyskoteka.

Atrakcje z animatorami są skierowane do dzieci w wieku 4-12 lat. Dzieci 2-4 lata mogą uczestniczyć w warsztatach strefy Duplo (ok 4h). Animacje  
dostępne są dla dzieci pod opieką osoby dorosłej (rodzica). Opiekunowie (rodzice) odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Taste – wyjątkowy szwedzki stół pełen smaków. 
Płacisz raz i jesz ile chcesz! Obfite śniadania, 
dające energię na cały dzień! A z okien  
restauracji przepiękny widok na morze.

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! Do tego możesz 
zamówić do kabiny wino i przekąski.

£ Kabina Comfort Plus (z oknem i TV)
£ Kabina Premium Class

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 dzieci.

Zabierz ze sobą dzieci i pokaż im morze oraz 
wielki statek! To będzie morska przygoda dla 
najmłodszych. Kto nie chciałby przenieść się do 
świata filmów Marvela, stać się superbohaterem 
i posiadać moc, dzięki której można ocalić świat 
lub przynajmniej zmienić go na lepszy?

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 i relaks na wielkim pokładzie 
słonecznym – to będzie niezapomniana morska 
przygoda!

Riva Bar – bar w kształcie klasycznej włoskiej 
łodzi motorowej oferuje bogaty wybór drinków.

Ristretto Coffee House – inspirujące kawowe 
menu w otoczeniu zachęcającym do rozmów.

Zabawa z widokiem na morze!



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

Dzień Dziecka z lego 
Super heroes

Dzień 1
Od 18:00/20:00* Powitanie pasażerów na statku przy wejściu na pokładzie 7.

19:30/21:00* Wypłynięcie z portu. Wyjdź na pokłady słoneczne i podziwiaj panoramę Gdyni.
Nie zapomnij o aparacie – zrobisz piękne zdjęcia!
Konkurs „zgadnij ile to kloców” – na pokładzie 7 przy recepcji.

Wieczór na statku
Zjedz kolację w jednej z naszych restauracji (płatne dodatkowo). Tu znajdzisz coś dla siebie.

20:00/21:30* Seans filmowy „LEGO PRZYGODA” w C-View Bar na pokładzie 10.
23:00 W C-View Bar na pokładzie 10 lekcja tańca z profesjonalnymi instruktorami.  
Łatwe kroki, dużo radości i bezpieczna zabawa na parkiecie!

Dzień 2 rano
06:30 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony.  
Wyjdź na pokłady otwarte i podziwiaj krajobraz. Zrobisz piękne zdjęcia! 
09:00 Ruszamy w rejs powrotny do Polski.

08:00-10:00 Czas na śniadanie w restauracji Taste (płatne dodatkowo). Smacznie i zdrowo!

Pierwszy blok animacyjny w C-View Bar na pokadzie 10
Dzieci w wieku 5-8 lat 
09:30-10:30 Prezentacja multimedialna i tworzenie modeli Superbohaterów. 
SpiderMan, Capitan America, Kobieta KOT, IronMan, Hulk oraz inne.
10:30-11:30 Warsztaty plastyczne, gry ruchowe, animacje, budowanie tarcz Kapitana Ameryki, 
szkoła Adeptów Superbohaterów, tor przeszkód Spidermana, budowanie mieczy Thora, zaprawa 
fizyczna z Hulkiem. 

Dzieci w wieku 9-12 lat 
09:30-10:30 Warsztaty plastyczne, gry ruchowe, animacje, budowanie tarcz Kapitan Ameryki, 
szkoła Adeptów Superbohaterów, tor przeszkód SpiderMana, budowanie mieczy Thora zaprawa 
fizyczna z Hulkiem. 
10:30-11:30 Prezentacja multimedialna i tworzenie modeli Superbohaterów. 
SpiderMan, Capitan America, Kobieta KOT, IronMan, Hulk oraz inne. 

Kolejne atrakcje
11:30 Dodatkowa krótka lekcja tańca w C-View Bar na pokładzie 10  
(dodatkowa lekcja odbędzie się, jeżeli będzie wystarczające zainteresowanie).

12:00-13:30 Zapraszamy na bufet obiadowy w restauracji Taste. Każdy znajdzie cos dla siebie.

Drugi blok animacyjny w C-View Bar na pokadzie 10
Dzieci w wieku 5-8 lat 
13:30-14:30 Prezentacja multimedialna i tworzenie modeli o tematyce Superbohaterów. 
14:30-15:30 Warsztaty plastyczne, gry ruchowe i animacje – tworzenie komiksów rodem  
z Gotham City, gra ruchowa z zagadkami.

Dzieci w wieku 9-12 lat 
13:30-14:30 Warsztaty plastyczne, gry ruchowe i animacje – tworzenie komiksów rodem  
z Gotham City, gra ruchowa z zagadkami. 
14:30-15:30 Prezentacja multimedialna i tworzenie modeli o tematyce Superbohaterów.

15:30 Rozrywkowe, rodzinne popołudnie (bingo, quizy) w C-View Bar.

17:30 Konkurs ze Stevem i Aleksem w C-View Bar.

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

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

* wypłynięcie w sobotę 05.06.2021 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.


