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KRÓLEWSKA KOPENHAGA 4 dni RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1 DZIEŃ
10oo-18oo przejazd Siemiatycze-Gdynia 19:30
spotkanie grupy na terminalu promowym w
Gdyni, odprawa biletowa, wejście na prom, zakwaterowanie
w kabinach 21oo
wypłynięcie promu STAN Line z Gdyni 20:30-22oo kolacja z napojem w restauracji na promie,
atrakcje na promie, wieczór rozrywki, nocleg 2 DZIEŃ 7:30-8:30 śniadanie w restauracji na
promie 9oo
przypłynięcie do Karlskrony 9oo-13oo przejazd autokarem do KOPENHAGI,
rejs po kopenhaskich kanałach autokarowe i piesze zwiedzanie
KOPENHAGI : Mała
Syrenka, Pałac Królewski, Kościół Marmurowy, Opera, Nyhavn, Cgristiansborg,
przejazd do hotelu, zakwaterowanie w hotelu, kolacja w centrum Kopenhagi, czas wolny lub
wejście do ogrodów Tivoli, powrót do hotelu, nocleg 3 DZIEŃ 8oo-9oo śniadanie w
restauracji w hotelu, wymeldowanie z hotelu 10oo-12oo wizyta w browarze Carlsberg
połączona z degustacją piwa, dla osób nie wchodzących do browaru
czas wolny w
centrum Kopenhagi 14oo
zbiórka przy Ogrodach Tivoli, wyjazd z Kopenhagi przejazd do
Malmo, wieżowiec Turning Torsonajwyższy wieżowiec w Skandynawii, widok na
most Oresund, spacer po Starym Mieście, przejazd
do Karlskrony 19oo
odprawa biletowa, zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach 20oo
wypłynięcie
promu Stena Line z Karlskrony 20oo-21oo kolacja w restauracji na promie-ALL-INCLUSIVE ,
atrakcje na promie, wieczór rozrywki, nocleg 4 DZIEŃ 6oo-7oo śniadanie w restauracji na
promie 7:30
przypłynięcie do Gdyni,zakończenie wycieczki. Cena do uzgodnienia: przy
płacących 50 uczestnikach będzie zawierała: 1 Autokar o podwyższonym standardzie /Euro-4
ekologiczny + klimatyzacja/ na trasie Siemiatycze-Gdynia Siemiatycze jak również podczas
trwania wycieczki-Karlskrona--Kopenhaga-Karlskrona., 2 nocne przepłynięcia na trasie
Gdynia-Karlskrona-Gdynia, miejsce w kabinie 2 os., wewnętrznej z łazienką /miejsce w kabinie
3-os. Lub 4-os.w tej samej cenie/wyżywienie HB na promie:2 śniadania, 2 kolacje z napojem/w
tym jedna All-inclusive/, 1 noc w hotelu 3/4* w Kopenhadze w pokoju 2 os. z łazienką, ze
śniadanie i obiadokolacją z napojem. W Kopenhadze piesze i autokarowe zwiedzanie
Kopenhagi przejazd w dwie strony przez Cieśninę Sund spektakularnym mostem, rejs statkiem
po kopenhaskich kanałach, opiekę polskiego pilota/przewodnika po Kopenhadze/ wszystkie
opłaty portowe, promowe oraz drogowe , mostowe, ubezpieczenie KL i NNW , niezapomniane
widoki, zabawę na morzu i w Kopenhadze EWENTUALNE DOPŁATY; do kabiny 1 os.
500PLN, do kabiny 2 os. z oknem-100PLN/os./cena w obie strony/, sugerowane kieszonkowe
200-300 DKK/os DODATKOWE ŚWIADZCENIA; wstęp do Ogrodów Tivoli 90 DKK/os.+
opaska na wszystkie atrakcje 199DKK, wstęp do browaru Carlsberg z degustacją piwa 70
DKK/os. ATRAKCJE NA PROMIE: Sklepy, restauracja, kawiarnie, hydromasaże, kasyno,
Wellnes Center
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