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KARLSKRONA
Dzień 1
Wyjazd w godzinach rannych. Niepowtarzalna okazja do podziwiania morskich krajobrazów, wystawienia się na
działanie słońca i powiew ożywczej morskiej bryzy. Z pokładu promu świetnie widać Zatokę Gdańską, Hel i Rozewie.
W czasie rejsu dziennego liczne rozrywki przygotowane w barze C-View przez załogę promu. W środku dnia smaczny lunch w restauracji Globetrotter, serwowany w postaci szwedzkiego stołu. Na życzenie (za dodatkową opłatą) jeden z licznych, specjalnych programów integracyjnych i motywacyjnych np. podchody na promie „Na tropie tajem nic” - świetna zabawa, podczas której poznać można każdy zakątek promu. Wieczorem dopłynięcie do Karlskrony - i
widoki na szwedzkie wyspy i wybrzeże. Przejazd do centrum miasta i kolacja w jednej z restauracji na rynku. Nocleg
w hotelu w centrum Karlskrony na wyspie Trossö. Przed snem przewodnik proponuje wieczorny spacer wzdłuż skalistych brzegów miasta. Dla wytrzymałych dyskoteka w jednym z klubów w Karlskronie.
Dzień 2
Śniadanie serwowane w hotelowej restauracji. Wyprawa odkrywcza po Szwecji – na początek np. Kalmar, jedno z
najważniejszych miast w historii Szwecji, z malowniczym zamkiem i historycznym centrum na wyspie. Wizyta w tradycyjnej hucie szkła i lunch hyttsill wraz z pokazem wydmuchiwania szkła. Przejazd Mostem Olandzkim na pełną
magicznych kamieni runicznych i wiatraków wyspę Olandię. Wycieczka po środkowej lub południowej części wyspy
– szczegóły. Powrót do Karlskrony, czas wolny i zakupy lub zwiedzaniu zabytków Karlskrony, dla chętnych wizyta w
Muzeum Marynarki Wojennej. Wieczorne wypłyniecie promem w drogę powrotną do Gdyni. Wspólna kolacja w restauracji Food City. Czas na odpoczynek lub rozrywkę w pokładowych barach i dyskotece.
Dzień 3
Śniadanie w formie obfitego bufetu serwowany rano, przed dopłynięciem do Gdyni. Powrót.
ZAPEWNIAMY:
•
•
•
•
•
•
•

noclegi w kabinie 2-os.,
wyżywienie(bufet szwedzki),
transport – klimatyzowany bus (DVD, cafe bar) lub autokar (DVD, cafe bar, toaleta),
usługi przewodnika,
opiekę i informację turystyczną pilota,
ubezpieczenie,
bilety wstępu.

