Weekend na morzu
SPĘDŹ WOLNY WEEKEND NA MORZU

Bezpieczna zabawa całą rodziną lub w gronie przyjaciół,
wyjazd i nowe przeżycia? Nawet w roku 2021 to jest możliwe!
Profesjonalni instruktorzy nauczą Cię cieszyć się ruchem na parkiecie.
Zabierz dzieci – czeka na nie cały dzień kreatywnych zabaw i animacji.

W cenie:
£ podróż promem do Szwecji i z powrotem;
£ nocleg w kabinie 2-osobowej wewnętrznej Comfort Plus z łazienką i TV;
£ rozrywka na promie;
£ animacje dla dzieci.
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Wypłynięcia z Gdyni w piątki o godz 19:30 i soboty o godz. 21:00.
Od 12.02 do 06.03, od 19.03 do 20.03, od 23.04 do 05.06.2021
Daty i gdziny 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.
Cena dla 1 osoby pod warunkiem wyjazdu 2 osób we wspólnej kabinie.

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,
dające energię na cały dzień! A z okien
restauracji przepiękny widok na morze.

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 morska przygoda dla
najmłodszych. Wypróbuj też bezpłatne animacje
dla dzieci w wieku 4-12 lat. Profesjonalni
animatorzy przygotowali zabawę i bezpieczne
warsztaty, z uwzględnieniem dystansu.

Weekend na morzu
Wypłynięcie wieczorne
Dzień 1
18:30/20:00 Odprawa biletowa.
19:30/21:00 Wypłynięcie z portu.
Wyjdź na otwarte pokłady słoneczne i podziwiaj panoramę Gdyni.
Nie zapomnij o aparacie - zrobisz piękne zdjęcia!

Wieczór na statku
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.
Seans filmowy dla dzieci w C-View Bar, na pokładzie 10.
Chwila relaksu dla najmłodszych.
22:00 W C-View Bar na pokładzie 10 lekcja tańca z profesjonalnymi instruktorami.
Łatwe kroki, dużo radości i bezpieczna zabawa na parkiecie!
Do 24:00 otwarte bary na statku.
Czas na rozmowę z przyjaciółmi przy drinku.

Dzień 2 rano
06:30 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony.
Wyjdź na pokłady otwarte i podziwiaj krajobraz. Zrobisz piękne zdjęcia!
Do 09:00 Postój promu w Karlskronie – nie ma zejścia na ląd.
Ruszamy w rejs powrotny do Polski.
Czas na śniadanie w restauracji Taste (płatne dodatkowo).
Smacznie i zdrowo!

Kolejne atrakcje
10:00-11:30 W C-View Bar na pokładzie 10 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 poczuj morską bryzę, obserując horyzont.
Świetny relaks!
11:30 Dodatkowa krótka lekcja tańca w C-View Bar na pokładzie 10
(dodatkowa lekcja odbędzie się, jeżeli będzie wystarczające zainteresowanie).
13:00 Zapraszamy na lunch w restauracji Food City (płatne dodatkowo).
13:30-15:00 W C-View Bar na pokładzie 10 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.
15:00-17:00 Rozrywkowe popołudnie dla dorosłych, w Metropolitan Bar na pokładzie 9.
Coś dla każdego: bingo i quizy.
17:00 Lekcja tańca w C-View Bar na pokładzie 10. Ostatnia szansa na naukę łatwych
krokówi zakręcenie się na parkiecie!

Koniec rejsu
Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie.
Zadbaj o pamiątki.
07:30 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

