Kopenhaga i Malmö

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – oferta dla Seniorów
Program wycieczki
Dzień 1
• Wypłynięcie promu z Gdyni wieczorem, na promie restauracje, sklep,
bary i dyskoteka.

Dzień 2
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji rano.
• Przejazd przez prowincje Blekinge i Skåne (240 km).
• Wizyta na przylądku Kullaberg – rezerwat przyrody, wysokie skaliste
wybrzeże, punkt widokowy.
• Zwiedzanie Helsingborg – wejście na wieżę obronną Kärnan, spacer
z przewodnikiem do centrum miasta, ew. wizyta w kościele Sankta Maria.
Czas wolny w Helsingborg.
• Przejazd do Malmö wzdłuż brzegów cieśniny Öresund. Krótkie zwiedzanie
Malmö autokarem – przejazd koło zamku, przystanek nad brzegiem morza
w dzielnicy Västra Hamnen koło wieżowca Turning Torso.
• Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta (Scandic Malmö City/Scandic
Triangel/Comfort Malmö) ok. godz. 18:30.
• Dla chętnych krótki wieczorny spacer z przewodnikiem w centrum Malmö.

Dzień 3
• Śniadanie w hotelu, wyjazd z bagażami rano (ok. godz. 8:30).
• Przejazd ze Szwecji do Dani przez 8-kilometrowy most Øresundsbron.
• Zwiedzanie stolicy Danii, Kopenhagi (ok. 3 godziny) – m.in. przystanek
przy rezydencji królewskiej Amalienborg, spacer do Syrenki, przystanek
przy zamku Christiansborg.
• Czas wolny w Kopenhadze (ok. 3,5 godz.), dla chętnych rejs po kanałach
Kopenhagi (dodatkowo płatny).
• Powrót do Karlskrony (230 km), wypłynięcie promu.

Dzień 4
• Przypłynięcie promu do Gdyni rano.
Ewentualne dodatkowe koszty: rejs po kanałach Kopenhagi 50 DKK,
lunch w restauracji ok. 100 DKK/SEK.
Uwaga - kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
W cenie:
• rejs promem do Szwecji i z powrotem
• 2 noclegi w kabinie 2-os. z łazienką
• wycieczka autokarowa po południowej
Szwecji i Kopenhadze
• nocleg w pokoju 2-osobowym

•
•
•
•

ze śniadaniem
bufet śniadaniowy Gd-Ka
obiadokolacja (danie dnia) Ka-Gd
rozrywka na promie
ubezpieczenie NW i KL

Daty wypłynięcia: 19.08, 23.08.2019

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

