
 

 

 

            
 

Karlskrona i Kopenhaga 3 dni 
 
1 dzień 13.06.13 Czwartek  
Godz. 19.15 zbiórka uczestników ok. 19.30 odjazd autokaru do Terminalu Promowego w Gdyni.  
O godz. 21.00 wypłynięcie promu. Następnie  możliwość spędzenia wieczoru przy muzyce – doskonały 
początek wspólnej zabawy która może potrwać do białego rana.  
 
2 dzień 14.06.13 Piątek 
Rano bufet śniadaniowy na statku – szansa na uzupełnienie zapasów energii po wieczornej/nocnej 
integracji! Za oknami widoki na archipelag szkierowy w okolicach Karlskrony.  
Wyjazd na dwudniową wycieczkę autokarową. Po śniadaniu przejazd do Karlskrony – zwiedzanie miasta, 
później przejazd przez południowa Szwecję do Malmo i krótkie zwiedzanie starego miasta – czas wolny. Ok. 
godz. 15.00 przejazd mostem Oresund do Kopenhagi. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. pomnik 
Syrenki Kopenhaskiej, fontanna bogini Gefion, port Nyhavn – obiadokolacja w jednej z wielu kopenhaskich 
restauracji – czas wolny, ok. 21.30 przejazd do hotelu – zakwaterowanie, nocleg. 
 
3 dzień 15.06.13 Sobota 
Po śniadaniu ok. godz. 8.45 przyjmowanie bagażu. O godz. 9.00 wyjazd do centrum Kopenhagi – zwiedzanie 
Pałacu królewskiego Amelienborg, Katedry, Plac Ratuszowy i wstęp do Tivoli. O godz. 14.15 zbiórka 
wszystkich uczestników i o godz. 14.30 odjazd autokaru do Karlskrony. O godz. 19.00 – odprawa 
pasażerska. O godz. 20.00 kolacja serwowana tuż po odpłynięciu promu z Karlskrony.  
Szansa na kolejną nieprzespaną noc - wieczorna i nocna zabawa na pokładzie promu.  
 
4 dzień 16.06.13  
Na zakończenie rejsu rano wszystkich uczestników zapraszamy fakultatywnie na krzepiące "marynarskie" 
śniadanie. Zbiórka uczestników przy autokarze na terminalu promowym w Gdyni i powrót do miejsca 
zbiórki. Zakończenie wycieczki.  
 
Termin 13.06 -16.06.2013  
Cena     889,00 PLN/os.  
 
Cena obejmuje:  
- prom, noclegi w kabinach 2 osobowych z WC  
- 2 śniadania i 2 kolacje  



 

 

- przejazd komfortowym autokarem  
- poczęstunek obiadowy ( kiełbaska na gorąco, pieczywo , kawa, herbata )  
- opiekę pilota przewodnika  
- ubezpieczenie NNW+KL  
 
Cena nie obejmuje: 
 - wstępów do zwiedzanych obiektów ( jeżeli wystąpią )  
- wizyta w Carlsberg -  40,00 zł   
 


