
 

REJS PO BAŁTYKU SZCZECIN – KOPENHAGA – MALMO 

- MIĘDZYZDROJE –  3 dni 

Wycieczka weekendowa, promowo - autokarowa 

Rejs – niesamowita przygoda na Bałtyku. Do Państwa dyspozycji na 

promach znajdują się restauracje, cafeterie, kawiarnia, sklepy,  

dyskoteka. 

 

Kopenhaga – stolica Danii, fascynuje licznymi kontrastami i życiową 

energią. Niezwykle urokliwe miasto z labiryntem wąskich uliczek i 

słynnym deptakiem Strøget, doskonale nadaje się zarówno na wakacje 

jak i na krótki weekend. 

 

  

 

         Termin:  

    21-23.10.2022 

 

W programie:  

Szczecin,   

Rejs po Bałtyku  

Kopenhaga 

Malmo                                   

Międzyzdroje 

 

Sztokh olm  

 

Transport: autokar 

Transport Krajowy 

i Międzynarodowy 

FILIPCZAK+ 

promy SKANIA i 

POLONIA 

 

BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

wycieczki@o2.pl 

FB @biuropodrozysylvia 

+48 501464810 

 

 

 

mailto:wycieczki@o2.pl


 
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

1. DZIEŃ: WYJAZD – ZWIEDZANIE SZCZECINA – ZAOKRĘTOWANIE NA PROM   21.10.2022 

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych z miejsca ustalonego                   

z Organizatorem, przejazd do Szczecina, spacer po Szczecinie                         

z przewodnikiem, w programie: Zamek Książąt Pomorskich 

(bezpłatnie spacer po dziedzińcach), Stare Miasto z ratuszem                            

i kamienicami,  zespół tarasów widokowych na Wałach Chrobrego, 

panorama nowoczesnego gmachu Filharmonii im. Mieczysława 

Karłowicza, czas wolny na obiad we własnym zakresie, następnie 

przejazd do Świnoujścia, godz. 21:00 odprawa biletowa na 

terminalu, zaokrętowanie uczestników na pokład promu Skania, 

zakwaterowanie w kabinach, godz. 21:45 kolacja, godz. 23:00 

wypłynięcie promu w morze, czas wolny – możliwość skorzystania    

z oferty sklepów, barów oraz dyskoteki, nocleg na promie. 

2. DZIEŃ:    YSTAD - MALMO – KOPENHAGA - YSTAD                                      22.10.2022 

O godz. 06:30 przypłynięcie do Ystad, śniadanie, opuszczenie 

kabin, zejście z promu. Przejazd do Malmö i krótkie zwiedzanie – 

miasto leży na samym południu Szwecji w prowincji Skania. Podczas 

zwiedzania nie można ominąć jego zabytkowej części, czyli Gamla 

Staden. Najbardziej charakterystycznym placem starego miasta jest 

Lilla Torg, który przylega do większego placu – Stortorget, gdzie 

znajduje się majestatyczny ratusz Rådhuset. Symbolem nowego 

miasta jest Turning Torso – najwyższy budynek mieszkalny                           

w Szwecji. Tuż obok można przespacerować się nadmorskim 

deptakiem z widokiem na most Øresund. Przejazd jednym                               

z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – mostem 

Øresund do Kopenhagi: zwiedzanie Kopenhagi, której symbolem 

jest słynna Mała Syrenka – skromna dziewczęca postać 

przykucnięta na kamieniu i nostalgicznym wzrokiem wypatrująca 

ukochanego. Tuż obok niej znajduje się Przystań Królewska i Park 

Langeline. W stolicy Danii zobaczymy również zimową rezydencję 

duńskiej rodziny, czyli Pałac Amailenborg, na którego straży stoją 

gwardziści ubrani w charakterystyczne czarno-niebieskie mundury 

i wysokie czapki z futra. Odwiedzimy też Port Nyhavn, gdzie urocze, 

małe kamieniczki z barwną fasadą okalają portowy kanał,                                  

a w swoich wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji, barów                       

i kawiarni, rejs kanałami Kopenhagi który pozwoli zobaczyć nam 

miasto w zupełnie innej odsłonie, czas wolny. Ok. 19:30 wyjazd                   

z Kopenhagi i przejazd mostem Øresund do Szwecji, przejazd do 

Ystad, godz. 21:30  odprawa na terminalu promowym w Ystad, 

zaokrętowanie uczestników na pokład promu Polonia, 

zakwaterowanie w kabinach, godz. 22:00 kolacja, godz. 22.30 

wypłyniecie promu w morze, czas wolny na promie, sklepy, bary, 

dyskoteka. 

 

 
 



 
 

3. DZIEŃ: PRZYPŁYNIĘCIE Z YSTAD – MIĘDZYZDROJE – 

powrót,  23.10.2022 r.  

O godz. 06:45 przypłynięcie promu do Świnoujścia, śniadanie, 

opuszczenie promu. Przejazd autokarem do Międzyzdrojów, czas 

wolny na spacer po molo, przerwa na kawę, następnie droga 

powrotna do domu. Przyjazd w godzinach wieczornych. 

Zakończenie Świadczeń.  

 

 
 
 

TERMIN: 

           21.10-23.10.2022 
 
Cena podstawowa: 1185 zł od osoby 

przy grupie minimum  
40 osób 

  w kabinie 2 lub 3 osobowej.  
 

 

Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem na całej trasie; 

• rejs promem Skania na trasie Świnoujście – Ystad; 

• rejs promem Polonia na trasie Ystad – Świnoujście;  

• kolację na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad – zestaw 
3-daniowy z napojami; 

• śniadanie na promie Skania na trasie Świnoujście – Ystad – bufet 
z napojami; 

• kolację na promie Polonia na trasie  Ystad – Świnoujście – zestaw 
3 – daniowy z napojami; 

• śniadanie na promie Polonia na trasie Ystad – Świnoujście – bufet 
z napojami; 

• suchy prowiant na wycieczkę po Kopenhadze; 

• zwiedzanie Malmö, Kopenhagi; 

• rejs kanałami w Kopenhadze;  

• obsługę przewodnika/pilota w trakcie trwania wycieczki w języku 
polskim; 

• Dodatek paliwowy, dodatek ekologiczny 

• ubezpieczenie pakiet zagranica KL do 10.000 EUR i NNW do 2.000 EUR  T.U. UNIQA 

(ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe); 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                  . 

• napojów do kolacji (poza wymienionymi w świadczeniach zawartych w cenie), ewentualnych dodatkowych 

biletów wstępu, posiłków nie wymienionych w świadczeniach i wydatków natury osobistej; 

• Dopłaty:  
- do kabiny 1- osobowej 160  PLN od osoby,  

 
 

 
 

 
 
 



 
 

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i  o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. 

 
 

WARTO WIEDZIEĆ: 
Waluta 

Obowiązującą walutą w Danii jest korona duńska. 
Płatność kartą 

Niemal wszędzie można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie wysokości 
pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 

Dokumenty podróży 
Każdy Uczestnik wycieczki musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. 

Warto zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


