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Morska przygoda - promem do Szwecji 
KARLSKRONA - KALMAR - OLANDIA 

GDAŃSK - OLIWA - SOPOT 

I DZIEŃ 
wyjazd z Białegostoku w godzinach rannych 
przyjazd do Gdańska, spotkanie z lokalnym przewodnikiem 
zwiedzamy jedno z najpiękniejszych miast polskich, na Starym Mieście zobaczymy: . 
Fontannę Neptuna, Ratusz, Bramę Wyżynną, Złota Bramę, Długi Targ, Dwór Artusa, 
Kościół Mariacki - największą ceglaną świątynię na świecie, Długie Pobrzeże z 
żurawiem, Wielki Młyn i Mały Młyn 
przyjazd do Gdyni na terminal promowy - zaokrętowanie na promie STENA LINE 
(w kabinach Comfort Class 4-osobowych z łazienkami) 
Prom ma 176 m długości i 12 kondygnacji wysokości 
obiadokolacja w restauracji na promie 
wypłynięcie z Gdyni i nocny rejs do Karlskrony w Szwecji 

li DZIEŃ 
śniadanie na promie (stół szwedzki), 
spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem 
Karlskrona - założona w 1680r., wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO, wśród wielu atrakcji: punkt widokowy Bryggareberget z 
imponującą panoramą miasta, wyspa Trosso, Kościół Admiralicji z 1685r. 
(największa drewniana świątynia w Szwecji, mogąca pomieścić 4.000 osób), 
Nadbrzeże Królewskie - stąd wizyty w mieście rozpoczynali władcy Szwecji, 
Wizyta na „bezludnej wyspie" Stakholmen 
Muzeum Morskie - jedna z największych atrakcji turystycznych miasta z 
prawdziwymi okrętami podwodnymi i podwodnym tunelem I 
Kalmar - zabytkowe miasto położone nad Cieśniną Kalmarską z Zamkiem 
Kalmarskim - najlepiej zachowaną renesansową twierdzą w Szwecji i luterańską 
Katedrą Kalmarską 

Przejazd Mostem Olandzkim o długości ponad 6km nad Cieśniną Kalmarską na 
wyspę Olandię (zobaczymy m.in.: zabytkowy wiatrak i punkt widokowy na Svino z 
widokiem na Most Olandzki) 
Wizyta w szwedzkim supermarkecie, gdzie będzie można nabyć rodzime specjały: 
m.in. słynne czekolady firmy MARABOU o różnorodnych smakach 



powrót na prom, zakwaterowanie w kabinach 
obiadokolacja w restauracji na promie, nocny rejs do Gdyni 

Ili DZIEŃ 
śniadanie na promie (stół szwedzki) 
Oliwa - dawne opactwo Cystersów z katedrą ze słynnymi organami z ruchomymi 
figurami, wokół świątyni piękny Park Oliwski z palmiarnią, ogrodem botanicznym, 
Grotą Szeptów i Aleją Lipową 
Sopot - zwany „Riwierą Północy" 
Zaprosimy Was na spacer po najpiękniejszej części miasta z zabytkowymi, 
secesyjnymi kamienicami, kościołem św. Jerzego, słynnym hotelem Grand oraz 
deptakiem Bohaterów Monte Casino (w sezonie można tu spotkać wielu znanych 
ludzi), · 
obowiązkowo wejdziemy na najdłuższe drewniane molo w Europie (512m), 
nie zabraknie czasu na pobyt na plaży 
obiad w restauracji na trasie, powrót do Białegostoku w godzinach wieczornych 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 
transport wysokopokładowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, WC i DVD 
opieka licencjonowanego pilota - przewodnika 
polskojęzyczny przewodnik w Szwecji, przewodnik PTTK w Gdańsku 
ubezpieczenie NNW i KL 
2 noclegi na promie (kabiny 4os. Comfort Class) 
2 śniadania na promie, 2 obiadokolacje na promie, obiad trzeciego dnia 
składki na TFP i TFG 
bilety wstępu: 
Muzeum Morskie w Karlskronie, molo w Sopocie 

CENA: 91 O zł brutto/os. 
kalkulacja dla grupy 44 uczniów płacących + 4 opiekunów gratis 


