Rejs wakacyjny
Wypłynięcie poranne

Wybierz się na Rejs Wakacyjny i poczuj prawdziwy
zapach lata: słońca, wody i wiatru.
Rejs wakacyjny to 24-godzinny rejs do Szwecji i z powrotem, z noclegiem na promie.
Dzieci do lat 15 płyną taniej!
W cenie:
£ rejs promem do Szwecji i z powrotem;
£ nocleg w kabinie 2-osobowej wewnętrznej z łazienką i TV;
£ rozrywkę na promie (z ograniczeniami ze względu na obecną sytuację);
£ bezpieczne całodzienne animacje dla dzieci 4-12 lat*.
Od 10.07 do 30.08.2020
sobota, niedziela, wtorek, środa i czwartek o godzinie 09:00
* na Stena Spirit codziennie do 30.08, na Stena Vision codziennie do 23.08.2020
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.

Zabawa z widokiem na morze!
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.

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

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.

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

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

Spełnij marzenia…

Zrób coś dla dzieci:

…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.

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

Zabierz ze sobą dzieci i pokaż im morze oraz
wielki statek! To będzie wakacyjna przygoda dla
najmłodszych. Wypróbuj też bezpłatne animacje
dla dzieci w wieku 4-12 lat. Profesjonalni
animatorzy przygotowali zabawę i bezpieczne
warsztaty, z uwzględnieniem dystansu.

Rejs wakacyjny
Stena Spirit, Stena Vision
Dzień 1
08:00 Odprawa biletowa.
09:00 Wypłynięcie z portu.
Wyjdź na otwarte pokłady słoneczne i podziwiaj panoramę Gdyni.
Nie zapomnij o aparacie - zrobisz piękne zdjęcia!
Czas na śniadanie w restauracji Taste (płatne dodatkowo).
Smacznie i zdrowo!

Cały dzień na wielkim statku Stena Line
10:00-11:30 Animacje dla dzieci 4-12 lat, pierwszy blok zajęć a wśród nich:
Zabawy ruchowe oraz warsztaty plastyczne „Morskie opowieści”.
Dzieci będą przygotowywać statki i latarnie morskie z papieru.
Wyjdź na pokład zewnętrzny i złap trochę morskiej opalenizny!
Na pokladach słonecznych dostępne są leżaki (bezpłatnie).
13:00 Zapraszamy na lunch w restauracji Food City (płatne dodatkowo).
13:30-15:00 Animacje dla dzieci 4-12 lat, drugi blok zabaw, a w nim:
Zabawy ruchowe, quiz filmowy dla dzieci oraz warsztaty „Cyrkowe sztuczki” nauka żonglowania i utrzymywania wirujących talerzy.
Ponadto nauka układów tanecznych i zumba dla dzieci.
Popołudnie na pokładzie otwartym, relaks, opalanie i chwila dla Ciebie!
Bar na pokładzie zewnętrznym jest otwarty (w zależności od pogody), z pełną ofertą:
lody, przekąski, napoje, piwo.

Dopływamy do Szwecji
18:30 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony.
Wyjdź na pokłady otwarte i podziwiaj krajobraz. Zrobisz piękne zdjęcia!
Do 21:00 postój promu w Karlskronie – nie ma zejścia na ląd.
Ruszamy w rejs powrotny do Polski.

Kolejne atrakcje
Zjedz kolację w jednej z naszych restauracji (płatne dodatkowo).
Na pewno znajdzisz coś dla siebie.
Odwiedź nasz sklep pokładowy i spraw sobie miły prezent.
Może mamy to, czego szukasz.
21:30 Seans filmowy dla dzieci w C-View Bar, na pokładzie 10.
Chwila relaksu dla najmłodszych.
22:00-00:30 Muzyka w Metropolitan Bar.
Przyjdź i posłuchaj.

Koniec rejsu
Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie.
Zadbaj o pamiątki dla najbiższych!
Zejście na ląd w Gdyni.
Do zobaczenia!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

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

