
        „PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH” 
 

         SZWECJA –   weekend na morzu 
KARLSKRONA –  KALMAR – WYSPA OLANDIA - GDAŃSK 

   

                 10.09 –  12.09.2021   //   17.09 – 19.09.2021   //   01.10 – 03.10.2021 
       

1 dzień - piątek 
Wyjazd z KRAKOWA o godz. 05:00, KATOWIC o godz. 06:00. Przejazd do GDYNI  
na terminal  promowy. Boarding na prom STENA LINE, przydział kabin, obiadokolacja 
w restauracji na promie - bufet szwedzki z napojami: piwo, wino, soki, kawa, 
herbata bez ograniczeń. Nocny rejs do Szwecji. Dla chętnych strefa rozrywki:  
od godz. 21:30 dancing z muzyką na żywo lub od godz. 22:30 dyskoteka z DJ – em. 
Nocleg.  

2 dzień - sobota 
Śniadanie bufetowe o godz. 06:30. Wykwaterowanie z kabin (godz. 07:30), wpłynięcie 
do KARLSKRONY, zwiedzanie: punkt widokowy Bryggareberget z którego możemy 
podziwiać panoramę miasta położonego na 30 wyspach, przejazd do centrum miasta: 
Rynek, dzielnica małych drewnianych domków, Nabrzeże Królewskie z widokiem na 
port wojenny. Przejazd do miasta KALMAR – zwiedzanie: położony na wyspie 
renesansowy Zamek Kalmarski (zwiedzamy dziedzińce i wały obronne oraz szukamy 
śladów polskiej załogi, która będąc wierna królowi Zygmuntowi Wazie broniła zamku 
w 1599 roku), Rynek miasta z barokową Katedrą. Czas wolny na zakup pamiątek lub 
posiłek we własnym zakresie. Następnie przejazd przez 6 kilometrowy most Olandzki 
zbudowany nad Cieśniną Kalmarską na wyspę OLANDIĘ, postój na wyspie przy jednym 
z wiatraków będących symbolem wyspy. Powrót na stały ląd i przejazd na terminal 
promowy w Karlskronie. Boarding na prom STENA LINE (godz. 20:30), obiadokolacja 
w restauracji na promie - bufet szwedzki z napojami: piwo, wino, soki, kawa, 
herbata bez ograniczeń. Nocny rejs do Polski. Dla chętnych strefa rozrywki:   
od godz. 22:30 dancing z muzyką na żywo lub od godz. 23:00 dyskoteka z DJ – em. Nocleg.   
 

3 dzień - niedziela 
Śniadanie bufetowe o godz. 06:30. Wykwaterowanie z kabin (godz. 07:30), wpłynięcie do Gdyni. Przejazd do GDAŃSKA 
– zwiedzanie centrum miasta z przewodnikiem (ok 3 – 4 godz.): Plac Solidarności, Droga Królewska, ul. Długa, pomnik 
Neptuna, Ratusz, Katedra. W godzinach południowych obiad i wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd do 
Katowic/Krakowa  około  godz. 21:30  - 22:30. 
 

        

       ŚWIADCZENIA W CENIE: 

� Przejazd autokarem klasy Lux (klimatyzacja, WC, DVD, barek) 
� opłaty drogowe i parkingowe na trasie przejazdu 
� opłaty promowe za autokar 
� przeprawa morska liniami STENA LINE: Gdynia – Karlskrona-Gdynia 
� opłaty portowe i ekologiczne 
� 2 noclegi na promie w kabinach 2-osobowych wewnętrznych (bez okna) z łazienkami. 
� 2 śniadania – bufet 
� 2 obiadokolacje – bufet szwedzki z piwem, winem, kawą, herbatą, sokami bez ograniczeń 
� 1 obiad w Gdańsku 
� Opieka pilota Kraków – Gdynia - Kraków 
� Przewodnik  polskojęzyczny Gdynia – Szwecja - Gdynia 
� Przewodnik lokalny w Gdańsku 
� ubezpieczenie AXA: NNW do 2.000 Euro, KL do 15.000 EUR, bagaż do 200 Euro, 
� opłata na Turystyczny Fundusz gwarancyjny (TFG) 
� opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 
� podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

� Na promie w trakcie rejsu otwarte są restauracje, bar, sklep. Płatności wyłącznie bezgotówkowe.  
� Godziny rejsów i  kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
� Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 
 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 
Tel 12/ 632-01-50     www.arionsenior.pl      e-mail: arion@arion.pl      Zapraszamy:   Pn – Pt  godz. 09:30 – 17:30 

TERMINY 2021 
Cena  

podstawowa 
Cena   

Senior 60 + 

10.09 - 12.09 1090 zł 1050 zł 

17.09 - 19.09 1120 zł 1080 zł 

01.10 - 03.10 1120 zł 1080 zł 


