
         „PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH” 

          SZWECJA  –  DANIA        /  5 dni 
MALMÖ –  KOPENHAGA – ZAMEK KRONBORG - KALMAR –  OLANDIA  - KARLSKRONA - GDAŃSK 

   

  18.05 –  22.05.2023  //  13.07 – 17.07.2023  //  24.08 – 28.08.2023  
      1 dzień 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 5:30, KATOWIC o godz. 6:30, CZĘSTOCHOWY o godz. 08:30, 
ŁODZI o godz. 11:00. Przejazd do Gdyni na terminal promowy. Odprawa biletowa, 
zaokrętowanie na prom linii STENA LINE, przydział kabin, obiadokolacja w restauracji  
na promie - bufet z napojami: kawa, herbata, woda. Nocny rejs do Szwecji. Do dyspozycji 
pasażerów: sklepy wolnocłowe, dyskoteka, kawiarnie, restauracje.  
2 dzień  

Śniadanie na promie. Wpłynięcie do Karlskrony, wyokrętowanie i przejazd do MALMÖ - zwiedzanie zabytkowej 
części miasta Gamla Staden, mi.in plac Lilla Torg, plac Stortorged z Ratuszem oraz nowe miasto z jego symbolem - 
Turning Torso, najwyższym budynkiem w Szwecji. Przejazd mostem Øresund przez morze Bałtyckie do stolicy Danii. 
Zwiedzanie KOPENHAGI rozpoczniemy od symbolu miasta, słynnej Małej Syreny przykucniętej na kamieniu, 
następnie zobaczymy Przystań Królewską, Park Langeline, zimową rezydencję duńskiej rodziny – Pałac Amailenborg 
oraz Port Nyhavn z uroczymi kolorowymi kamieniczkami. Zwiedzanie zakończymy na deptaku Stroget znanym  
z najmodniejszych sklepów i restauracji. Wieczorem przejazd do hotelu na obrzeżach miasta, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i wstęp do ZAMKU KRONBORG (lista UNESCO) znajdującego się w duńskim 
mieście Helsingør, nad cieśniną Sund oddzielającą Danię od Szwecji, zlokalizowanego na najdalej wysuniętym na 
wschód cyplu. Zamek zawdzięcza swoją sławę Szekspirowi który zmienił nazwę zamku na Elsynor i umieścił w nim 
akcję swojego największego utworu – Hamleta. Po zwiedzaniu przeprawa promowa do Helsingborg w Szwecji  
i przejazd w okolice Karlskrony. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
4 dzień  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do KALMAR gdzie zobaczymy 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. Po odpoczynku 
przejedziemy przez 6 kilometrowy most Olandzki zbudowany nad Cieśniną Kalmarską na wyspę OLANDIĘ - postój 
przy jednym z wiatraków będących symbolem wyspy. Następnie przejedziemy do KARLSKRONY na 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. 
Wieczorem zaokrętowanie na prom, przydział kabin, obiadokolacja i nocleg na promie.  
5 dzień  
Śniadanie na promie. Przypłynięcie rano do Gdyni, wyokrętowanie. Przejazd do GDAŃSKA – czas wolny na spacer  
w centrum miasta. W południe wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd do  Krakowa ok godz. 21:30 – 22:00. 

 

Cena katalogowa:  2380,00 zł /osoba     Cena senior 60 +:  2250,00 zł /osoba 
              Cena zawiera: 

▪ Przejazd autokarem klasy Lux (klimatyzacja, WC, DVD, barek,) 
▪ opłaty drogowe, parkingowe, promowe i ekologiczne na trasie przejazdu 
▪ opłata za przejazd mostem Øresund  
▪ przeprawa morska liniami Stena Line:  Gdynia - Karlskrona – Gdynia 
▪ przeprawa promowa  Helsingør - Helsingborg 
▪ 2 noclegi na promie w kabinach 2-osobowych wewnętrznych (bez okna) 
▪ 1 nocleg w Hotelu**/*** na obrzeżach Kopenhagi, pokoje 2-os z łazienkami 
▪ 1 nocleg w Hotelu**/*** w okolicach Karlskrony, pokoje 2-os z łazienkami 
▪ 4 śniadania – bufet 
▪ 2 obiadokolacje na promie – bufet z napojami  
▪ 2 obiadokolacja w hotelach: dwudaniowe menu + napój 
▪ Ubezpieczenie UNIQA:  NNW do 2.000 Euro, KL do 15.000 EUR, bagaż do 200 Euro, 
▪ Opłaty administracyjne na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
▪ podatek VAT 
Ważne informacje: 

▪ Dopłata do pokoju/kabiny 1 – osobowej:  900,00 PLN 
▪ Dopłata do: słuchawki Tour Guide, Zamek Kronborg: 30 €.  
▪ Waluta w krajach pobytu: Duńska Korona i Korona Szwedzka – wskazane jest zabranie kart kredytowych. 
▪ Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
▪ Zastrzegamy możliwość wprowadzenia dopłaty paliwowej 

 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 
Tel 12/ 632-01-50     www.arion.pl    www.arionsenior.pl        e-mail: arion@arion.pl 


