
SKANDYNAWIA JAKIEJ NIE POZNAŁ NIKT  
 

 
 
 
Między kartami baśni Andersena 
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Danii 

 

Liczba 
48 osób 

 
Czas trwania:   4 dni 

 
Termin:   08 – 11.07.2020 

uczestników: 
  

     

 

Ramowy program 
 

Dzień pierwszy:  
 19.00 zbiórka uczestników wycieczki w Szczecinie (Plac Rodła 8, parking przed 

głównym wejściem hotelu Radisson BLU), spotkanie z pilotem 

 19.15 wyjazd ze Szczecina, przejazd autokarem do Świnoujścia  
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na 

pokład promu Skania, zakwaterowanie w kabinach 

 21.45 kolacja 

 23.00 wypłynięcie promu w morze  
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów 

 nocleg  
 

Dzień drugi: 

 06.30 przypłynięcie do Ystad 

 06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu  
 przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – mostem 

Øresund łączącego Szwecję z Kopenhagą  
 przejazd przez Danię aby przeprawić się mostem Storebaelt – jednym z 

najdłuższych mostów wiszących na świecie, łączącym duńskie miasta 

Korsor i Nyborg  
 przejazd do Odense, trzeciego do względem wielkości miasta Danii. Naszą 

baśniową przygodę rozpoczniemy od zwiedzania „żółtego domku”, który był 
rodzinnym domem Hansa Christiana Andersena, a w którym dziś mieści się 
muzeum. Następnie zobaczymy rynek, Szkołę Dla Ubogich, „pralnię” pod 
gołym niebem, a także więzienie oraz mieszkanie przy Munkemollestrade, 
Katedrę św. Kanuta i miejski ratusz. Spacerując po mieście napotkamy wiele 

pomników związanych z H. Ch. Andersenem oraz jego twórczością  
 wejście do Muzeum 

 czas wolny 

 przejazd do hotelu, zakwaterowanie 

 19.00 kolacja w hotelowej restauracji  
 czas wolny, nocleg  

 
Dzień trzeci:  

 08.00 – 09.00 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 

 wyjazd z Odense i przejazd mostem Storebaelt do Kopenhagi  
 zwiedzanie Kopenhagi – to jedno z największych miast Skandynawii, położone 

nad malowniczą cieśniną Sund. Strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała 
Syrenka – bohaterka jednej z ponadczasowych baśni  
Andersena. Następnie odwiedzimy również Fontannę Bogini Gefion, Pałac 
Amalienborg, gdzie codziennie odbywa się uroczysta odprawa Gwardii 
Królewskiej. Stąd rozpościera się widok na Operę Królewską oraz Duński Teatr 
Królewski. To właśnie tam, na Starej Scenie, w wieku 14 lat słynny pisarz Hans 
Christian Andersen próbował swoich sił jako aktor, śpiewak oraz tancerz  

 14.00 obiad w restauracji w Kopenhadze 
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 czas wolny  
 ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund  

do Szwecji, powrót do Ystad  
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników  

na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach  
 kolacja 

 22.30 wypłynięcie promu w morze  
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów 

 nocleg 

 
Dzień czwarty: 

 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia 

 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu 

 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie wycieczki 

 

Cena: 
 

1 405 PLN za osobę w kabinie / pokoju dwuosobowym 

 

Cena zawiera:  
 przejazd promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad 

 przejazd promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście 

 miejsce w kabinie podczas rejsu promem Skania oraz promem Polonia  
 kolacja na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad  – carving bufet z 

napojami (kawa lub herbata, woda mineralna)  
 śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad  – bufet z napojami  
 kolacja na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście  

– zestaw 3-daniowy z napojami (kawa lub herbata, woda mineralna)  
 śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście  

– bufet z napojami  
 suchy prowiant w II dniu wyjazdu 

 zwiedzanie Odense 

 zwiedzanie Kopenhagi 
 opłata za bilet wstępu do muzeum H. C. Andersena w Odense  
 1 nocleg ze śniadaniem w II dniu wyjazdu w hotelu First Hotel Grand 

Odense  
 kolacja w II dniu wyjazdu w hotelowej restauracji 

 obiad w restauracji Dalle Valley w Kopenhadze w III dniu wyjazdu 

 opłata za przejazd autokaru (max.14 m)  mostem Øresund  (Szwecja – Dania) 

w dwie strony 

 opłata za przejazd autokaru mostem Storebaelt w dwie strony  
 opieka pilota/przewodnika w trakcie trwania całej imprezy w języku polskim  
 obsługa autokaru na całej trasie zgodnie z programem 

 ubezpieczenie NNW, KL 

 dodatek paliwowy i ekologiczny  
 obowiązkowa opłata z tytułu Funduszy Gwarancji Turystycznej 

 

Uwagi 
 
 Oferta ważna dla grupy 48 osobowej w podanym wyżej terminie. W przypadku zmiany ilości osób, cena oferty ulegnie zmianie. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian programu, kolejności zwiedzania. 
 W ramach oferty została założona rezerwacja. 

 

  
 

 

Do zobaczenia na pokładzie! 
 


