KOPENHAGA
WYCIECZKA
DOOSLO
PARYŻA
SZTOKHOLM
6 dni
WYCIECZKA AUTOKAROWO – PROMOWA
1 DZIEŃ – przejazd autokarem do Świnoujścia; obiadokolacja na trasie
- 21.00 odprawa biletowa na terminalu promowym w Świnoujściu,
zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach (2-4 os.),
Nocny prom do YSTAD -wieczór rozrywki, nocleg
2 DZIEŃ – śniadanie na promie, 8.30 wpłynięcie do portu w YSTAD;
przejazd autokarem do Kopenhagi -przejazd 16 km mostem Øresund łączącym
Szwecję z Danią - zwiedzanie Kopenhagi: Pomnik Syrenki ,Fontanna
Gefion,zmiana warty przed Pałacem Amalienborg, Zamek Christiansborg,
Nyhavn, Katedra, Kosciół Marmurowy.
Możliwość wizyty w Browarze Carlsberg – z degustacją piwa /70 DKK/
- czas wolny na deptaku Stroget
- zakwaterowanie w hotelu , obiadokolacja , nocleg
3 DZIEŃ – wykwaterowanie z hotelu, śniadanie, przejazd do Oslo (600km)
przejazd nadmorską autostradą wzdłuż wybrzeża w kierunku granicy z
Norwegią(po drodze postoje). Dojazd do granicy z Norwegią w Svinesund.
Przejazd przez most stanowiący przejście graniczne między Szwecją i
Norwegią. Przejazd w kierunku Oslo późnym popołudniem.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Oslo.
obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ – śniadanie,
zwiedzanie Oslo: Park Vigeland, Pałac Królewski, Katedra, Parlament,
Ratusz, główna ulica miasta – Karl Johans Gate. Wizyta w muzeum Fram ze
statkiem polarnym Amundsena oraz Muzeum Kon Tiki.
-skocznia Holmenkollen - Nad Oslo góruje nowa skocznia
narciarska Holmenkollen, najbardziej nowoczesny taki obiekt na świecie,
wykonany ze stali i betonu. (ew. taras widokowy i muzeum narciarstwa ok.
15 euro)
-Oslo Fiord- rejs statkiem i możliwość podziwiania zachwycających walorów
przyrodniczych i krajobrazowych Norwegii – Rejs 2 lub 3 godz./ ok 40-50
euro
Obiadokolacja, nocleg
5 DZIEŃ- śniadanie, wykwaterowanie z hotelu;
przejazd do Sztokholmu (500 km),
przez Nizinę Środkowo szwedzką – krainę Wielkich Jezior. Przejazd przez
rejony Szwecji, prawie w całości porośnięte wielkim lasem, w którym
gdzieniegdzie ukryte są małe wioski i miasta m.in. Karlstad, Kalskoga
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
6 DZIEŃ – śniadanie, zwiedzanie Sztokholmu:
panorama miasta, Stare Miasto, Drottningatan, Filharmonia – miejsce
wręczania przez Króla Medali Noblowskich, Ratusz Sztokholmski, w którym
odbywa się bankiet i bal noblowski, Muzeum Vasa
- przejazd do portu w Nynesham, o godz 18.00 nocny prom do Gdańska.
- kolacja na promie , nocleg w kabinach(2-4 os)
7 DZIEŃ –śniadanie na promie .
13.00 przypłynięcie promu do Gdańska, powrót do Chełma

Cena: 2650 zł/os. (grupa 40/45 os.)
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym
autokarem,
2 przeprawy promowe
noclegi w kabinach 2-4 os
4 noclegów w hotelach ***
(1 w Kopenhadze, 2 Oslo, 1
Sztokholmie)
wyżywienie zgodnie z
programem,
ubezpieczenie NNW , KL
opiekę pilota
Przewodników
bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów
Cena nie zawiera: rejsu Oslo Fiord- 4050 euro

