BLISKIE PODRÓŻE: PROMEM DO SZWECJI!

Kraj: Szwecja
Liczba dni: 3
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/411/
Doskonały przepis na inspirujący weekendowy wyjazd w skandynawskim stylu? Szczypta morskiej bryzy, garść
podróżniczych opowieści i łyk aromatycznego glöggu na zwieńczenie intensywnego dnia!
Podczas tego wyjazdu wyruszycie w rejs przez Bałtyk na pokładzie wygodnego promu w kierunku południowych
wybrzeży Szwecji. Odwiedzicie malowniczo położoną na szkierowych wysepkach, wpisaną na listę UNESCO
Karlskronę – XVII-wieczny port szwedzkiej marynarki wojennej. Nasza pilotka i specjalistka od kierunku, Magdalena
Krempa, poprowadzi Was w fascynującą podróż po ulicach miasta, meandrach jego historii i lokalnych zwyczajach.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - AHOJ, PRZYGODO!
Spotkanie na terminalu promowym w Gdyni o godz. 19:30, odprawa, o 21:00 wypłynięcie promu Stena Line do
Karlskrony. Wieczorem czas na integrację i podróżnicze opowieści. Wasza pilotka i przewodniczka - Magda Krempa,
doświadczona podróżniczka i entuzjastka krajów skandynawskich (i nie tylko), podzieli się z Wami swoimi historiami
i doświadczeniami. Kto wie, może zrewanżujecie się własnymi, a może zainspirują Was do kolejnych podróży?

2 DZIEŃ - ZWIEDZANIE KARLSKRONY
Po śniadaniu w restauracji na promie ruszycie na zwiedzanie Karlskrony. Założone w 1680 r. miasto zostało
nazwane na cześć króla Karola XI ‘Koroną Karola’. Z racji strategicznego położenia stało się siedzibą szwedzkiej
marynarki wojennej i jednym z ważniejszych portów południowo-wschodniej Szwecji. Do centrum dostaniecie się
autobusem miejskim.
W Karlskronie zobaczycie m.in: targ rybny, klimatyczną dzielnicę Björkholmen - pełną kolorowych drewnianych
domków, Rynek Główny z Kościołem Trójcy Świętej oraz Kościołem Fryderyka i pomniki króla Karola XI.
Przespacerujecie się do stoczniowej części miasta z Kościołem Admiralicji z końca XVII oraz odwiedzicie Muzeum
Marynarki Wojennej. Po oﬁcjalnym zwiedzaniu czas wolny - na lunch i zakupy lokalnych wyrobów, przysmaków,
pamiątek. Około 18:00 powrót na prom, kolacja w restauracji na pokładzie.

3 DZIEŃ - ZAKOŃCZENIE I POWRÓT DO DOMU
Rankiem przypłynięcie do Gdyni o 07:30. Pożegnanie z pilotką, zakończenie wyjazdu.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

18.02 - 20.02 2021

549.00 PLN

18.03 - 20.03 2021

549.00 PLN

15.04 - 17.04 2021

549.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
bilet na podróż wygodnym promem Stena Line na trasie Gdynia - Karlskrona - Gdynia
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2 noclegi na promie w kajucie 2-os. Comfort Class z łazienką i TV
śniadanie 2-go dnia (bufet szwedzki), kolacja 2-go dnia (danie+bar sałatkowy+napój)
zwiedzanie Karlskrony z pilotką-przewodniczką wg programu
bilety wstępu do miejsc i atrakcji wymienionych w programie
bilety na autobus miejski do centrum i z powrotem
ubezpieczenie NNW 2000 EUR i KL 20000 EUR
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 5 PLN/os.
maseczkę i płyn dezynfekujący
turystyczny gadżet niespodziankę od Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
pozostałego wyżywienia
dopłaty do kabiny 1-osobowej

ZALICZKA: 200 pln
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