Legoland i Kopenhaga

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – 3 dni w Szwecji i Danii w tym cały dzień w LEGOLAND

Program wycieczki
Dzień 1
• Wypłynięcie promu z Gdyni wieczorem, na promie restauracje, sklep, plac
zabaw i dyskoteka.

Dzień 2
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji rano. Wyjazd autokarem z terminalu
promowego w kierunku Kopenhagi (250 km). Po drodze konkursy, filmy
i inne atrakcje dla dzieci oraz krótki przystanek/przystanki.
• Przejazd mostem Øresundsbron ze Szwecji do Danii.
• Kopenhaga - czas wolny w centrum ok. 3 godz., okazja do popłynięcia
w rejs wycieczkowy po kanałach Kopenhagi (dodatkowo płatne), dla chętnych
przejazd przez centrum i spotkanie z Syrenką.
• Przejazd z Kopenhagi do Billund (270 km), po drodze mosty nad cieśniną
Storebælt między Zelandią a Fionią.
• Dojazd do Kolding ok. godz. 19:00, zakwaterowanie w hotelu Scandic
Kolding i kolacja w hotelu.

Dzień 3
• Śniadanie w hotelu. Przejazd autokarem z hotelu do parku Legoland
w Billund (ok 40 km).
• Cały dzień na wspólną zabawę w parku LEGOLAND. Wstęp wliczony w cenę
wycieczki, wszystkie atrakcje w cenie wstępu (poza szkołą nauki jazdy)!
• Wieczorem powrót autokarem do hotelu, kolacja w formie bufetu ponownie
w hotelu.

Dzień 4
• Śniadanie w hotelu.
• Wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez mosty nad cieśninami Storebælt
i Øresund.
• Dojazd do Roskilde, czas wolny (ok. 2 godz.), Możliwość wejścia do Muzeum
Łodzi Wikingów lub katedry (dodatkowo płatne).
• Przejazd z Roskilde do Karlskrony, po drodze krótkie przystanki.
• Wypłynięcie promu z Karlskrony.

Dzień 5
• Przypłynięcie promu do Gdyni.
Przykładowe ceny dodatkowych atrakcji:
rejs po kanałach Kopenhagi dzieci 20 DKK, dorośli 50 DKK;
lunch w restauracji ok. 100 DKK/os;
wstęp do Muzeum Łodzi Wikingów w Roskilde dzieci bezpłatnie,
dorośli 150/140 DKK; szkoła nauki jazdy Legoland 99 DKK.

Daty wypłynięcia z Gdyni: 04.08, 16.08.2019

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wybranych terminów wycieczek w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

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

