
 

 

 

 

GDAŃSK – REJS DO KARLSKRONY i KALMAR  - SOPOT 

–  3 dni 

Wycieczka weekendowa, promowo - autokarowa 

Rejs – przeżyj niezapomniane chwile podczas rejsu do Szwecji, do 

Państwa dyspozycji znajdują się na promie restauracja, cafeteria, 

kawiarnia, sklep, kantor,  dyskoteka. 

Karlskrona– miasto na 33 wyspach, założone z rozkazu króla 

Karola XI w 1680 r., główny port szwedzkiej marynarki wojennej. 

Zabytkowa zabudowa Karlskrony została wpisana na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Kalmar-w średniowieczu jedno z największych miast w Szwecji,  z 

zachowanym renesansowym zamkiem na wyspie, drewnianą  

starówką i monumentalną katedrą z XVII wiek.  

 

 

 

 
ODKRYWAMY      

SZWECJĘ ! 

PRZEŻYJ 

NIESAMOWITĄ 

PRZYGODĘ 

PODCZAS REJSU 

NA PROMIE! 

 

         Termin:  

    24-26.03.2023 

 

W programie:  

Gdańsk,                     

Karlskrona – 

UNESCO 

Kalmar,  

Sopot 

Sztokh o 

Transport:  

autokar +prom 

 

 

BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

info@podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia 

+48 501464810 

 

 

 



 
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

1. DZIEŃ: WYJAZD – ZWIEDZANIE GDAŃSKA – ZAOKRĘTOWANIE NA PROM    24.03.2023 r. 

 

 

 

Wyjazd z miejsc ustalonych z Organizatorem, 

przejazd do Gdańska i rozpoczęcie zwiedzania, w 

programie: spacer po centralnych punktach miasta: 

Główne Miasto – spacer Drogą Królewską, ulicą 

Długą, która jest najbardziej reprezentacyjną ulicą 

miasta. To tam mieszkali najzamożniejsi mieszkańcy 

i odbywały się huczne obchody świąt,  Ratusz 

Głównego Miasta, Długi Targ, Dwór Artusa. Dalszym 

punktem zwiedzania będzie Długie Pobrzeże. Jest to 

deptak wzdłuż rzeki Motławy. Można tu podziwiać 

turystyczne stateczki oraz wystawy z bursztynami.  

W środkowej części deptaka znajduje się Brama Żuraw. Jest to imponujących wielkości, najstarszy 

zachowany dźwig portowy ze średniowiecznej Europy. Następnie grupa uda się na ul. Mariacką, która 

przez wielu jest uważana za najbardziej urokliwą w Gdańsku. Zachwycające kamieniczki i 

romantyczne oświetlenie nadają temu miejscu niesamowity klimat,  Bazylika Mariacka - zwana często 

„Koroną Gdańska” jest największą w Europie świątynią wybudowaną z cegły. 

Następnie przejazd do Gdyni,  zaokrętowanie na prom. Godz. 21.00 wyjście promu portu w Gdyni, 

kolacja w formie bufetu w restauracji na promie, następnie wieczór na promie, dyskoteka, nocleg. 

 

 

2. DZIEŃ: KALSKRONA – KALMAR                                                                           25.03.2023 r. 

Przypłynięcie promu do Karlskrony godz. 07:30, 

Śniadanie na promie  w formie bufetu. Wyjazd 

autokarem spod terminalu pół godziny po 

przypłynięciu promu. Przejazd na punkt widokowy na 

Bryggareberget, widok na miasto. Wycieczka 

autokarowa po Karlskronie – m. in. Nabrzeże 

Królewskie z Bastionem Aurora i widokiem na port 

wojenny,    rynek i zabytkowe kościoły, Targ Rybny, 

dzielnica Björkholmen. Zwiedzanie Muzeum 

Marynarki Wojennej w Karlskronie . Następnie przejazd do Kalmaru przez prowincje Blekinge i 

Småland (90 km). Zwiedzanie miasta: centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, dawne Stare 

Miasto, dziedzińce i wały obronne zamku. Czas wolny w Kalmarze. Powrót na terminal promowy w 

Karlskronie, odprawa biletowa. 20.00 Zaokrętowanie na prom, 21.00 wypłynięcie z Karlskrony, 

kolacja w formie bufetu w restauracji na promie, wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg. 

 

 

 



 
3. DZIEŃ: PRZYPŁYNIĘCIE Z KALSKRONY- SOPOT- powrót                                      

26.03.2023 r.  

 

 Śniadanie w formie bufetu na promie, godz. 7.30 

przyjście promu do Gdyni i wyokrętowanie, 

przejazd do Sopotu, czas wolny na  spacer po molo 

i czas wolny na kawę (molo płatne we własnym 

zakresie), następnie wyjazd do domu, zakończenie 

świadczeń.  

 
 
 
 

TERMIN: 

           24.03-26.03.2023 
 
Cena podstawowa: 990 zł od osoby 

dla osób wyjeżdżających ze 
Szczecinka i okolic 

1040 zł od osoby dla osób 
wyjeżdżających z Ostrowa 
Wielkopolskiego i okolic 

 
  

 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

 

• przejazd autokarem na całej trasie; 

• rejs promem STENA LINE na trasie Gdynia – Karlskrona w kabinie 2,3 osobowej wewnętrznej; 

• rejs promem STENA Line na trasie Karlskrona – Gdynia w kabinie 2,3 osobowej wewnętrznej; 

• 2 kolacje na promie w formie bufetu z winem i piwem; 

• 2 śniadania na promie w formie bufetu; 

• zwiedzanie Gdańska, Karlskrony i Kalmar; 

• obsługę przewodnika/pilota w trakcie trwania wycieczki w języku polskim; 

• Dodatek paliwowy, dodatek ekologiczny; 

• ubezpieczenie pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 3.000 EUR TU UNIQA S.A. 

(ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe); 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                  . 

• ewentualnych dodatkowych biletów wstępu, posiłków nie wymienionych w świadczeniach i wydatków 

natury osobistej; ewentualnego lunchu w czasie wolnym ok. 150 SEK; 

• dopłata do kabiny zewnętrznej – 50 zł od osoby; 

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i  o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki; 

• w przypadku wymaganych testów na wjazd do Szwecji/Polski uczestnik pokrywa koszt we własnym 

zakresie. Na chwilę przygotowania oferty żadne testy oraz certyfikaty covidowe nie są wymagane. 

 
 



 
WARTO WIEDZIEĆ: 

Waluta 
Obowiązującą walutą w Szwecji jest korona szwedzka (SEK) 

Płatność kartą 
Niemal wszędzie można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie wysokości 

pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 
Dokumenty podróży 

Każdy Uczestnik wycieczki musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. 
Warto zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


