
Pakiet zawiera:

• 2 noclegi ze śniadaniem bufetowym i obiadokolacją na promie Stenaline 
 w 2-osobowych kabinach z łazienkami,
• 1 nocleg w hotelu Scandic w Kopenhadze ze śniadaniem bufetowym,
• kolacja w Kopenhadze,
• 2 przejazdy Mostem Oresund lub, jeśli grupa chce np. zobaczyć Zamek Hamleta, 
 zamiana jednego przejazdu na prom na trasie Helsingor-Helsinborg, zamiana jednego przejazdu na prom na trasie Helsingor-Helsinborg,
• opieka pilota na całej trasie,
• usługi miejscowego przewodnika,
• ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna.

Program wyjazdu:

Dzień 1 – 17.06.2023 r.
Wyjazd zaczyna się spacerem po Gdańsku. Zaokrętowanie na prom Stenaline do Karlskrony 
jest o godz. 20:00, wypłynięcie w morze o godz. 21:00. Na promie przewidziana jest 
obiadokolacja i nocleg. Podczas rejsu można korzystać z atrakcji i infrastruktury na statku.

Dzień 2 – 18.06.2023 r.
Dzień zaczyna się śniadaniem na promie. Wyokrętowanie o godz. 7:30 w Karlskronie. 
Następnie przewidziany jest przejazd do Lund i zwiedzanie jedynej szwedzkiej katedry 
w stylu romańskim. Dalej grupa uda się autokarem w kierunku Kopenhagi, m.in. przekraczając 
jeden z najdłuższych mostów w Europie – Oresund. W stolicy Danii przewidziane jest zwiedzanie 
starówki miasta, katedry i zamku Christiansborg. Po południu grupa będzie miała czas wolny 
w dzielnicy w dzielnicy Christiania – zwanej małym Amsterdamem. Na koniec dnia zaplanowana jest kolacja 
i nocleg w Hotelu Scandic w Kopenhadze.

Dzień 3 – 19.06.2023 r.
Po śniadaniu w hotelu grupa uda się autokarem do Helsingor, aby zwiedzić zamek Hamleta. 
Następnie przewidziana jest przeprawa do szwedzkiego Helsingborg i dalsza podróż w kierunku 
Karlskrony, połączona ze spacerem po mieście i starej stoczni. Zaokrętowanie na prom 
przewidziane jest o godz. 18:30. Na statku przewidziana jest obiadokolacja oraz nocleg.

Dzień 4 – 20.06.2023 r.
Wyokrętowanie w Gdyni przewidziane jest na godz. 7:30, wcześniej będzie śniadanie na promie. 
Wycieczka kończy się zwiedzaniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdyni. 

MAXSERWIS ON TOUR

Termin: 17.06 - 20.06.2023 r.


