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                Szwecja – Dania w pigułce – 4 dni 
 

 
   

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 
 

- Przejazd do Fromborka.  Zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: Wzgórza Katedralnego, Bazyliki NMP, Dzwonnicy, Pałacu 

Biskupiego. 

 

- Przejazd do Gdyni. Odprawa promowa (konieczny aktualny dowód osobisty lub paszport!) i zaokrętowanie w kajutach.   

- Kolacja. Czas wolny na korzystanie w infrastruktury na promie (restauracje, bary, sklepy, dyskoteki). Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie z kajut. 

- Przypłynięcie do Szwecji. Całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem: Przylądek Kullaberg – rezerwat przyrody, wysokie 

skaliste wybrzeże. Miasteczko Helsingborg – wejście na wieżę obronną Kärnan, spacer z przewodnikiem do centrum 

miasta, ew. wizyta w kościele Sankta Maria (w miarę możliwości). Czas wolny. 

- Przejazd do Malmö. Objazd miasta autokarem, w trakcie, którego zobaczymy m.in.: Zamek, przystanek nad brzegiem 

morza w dzielnicy Västra Hamnen koło wieżowca Turning Torso – dawna dzielnica portowa będąca obecnie wizytówką 

nowoczesnego Malmo. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja Nocleg.  

 

3 dzień  

- Śniadanie. Wykwaterowanie.  

- Przejazd do Danii. Trasa słynnym Mostem nad Sundem. Najdłuższy na świecie most (dł. 7845 m), łączący dwa państwa 

- szwedzkie Malmo z duńską Kopenhagą.  

Zwiedzanie z przewodnikiem Kopenhagi. W trakcie spaceru m.in: przystanek przy Rezydencji Amalienborg - oficjalna 

rezydencja duńskich monarchów, Pomnik Syrenki – jeden z najbardziej znanych symboli Kopenhagi, Zamek 

Christiansborg – to tutaj zbiera się na posiedzenia duński parlament.  

- Powrót do Szwecji. Odprawa promowa i zaokrętowanie w kajutach. Kolacja. Czas wolny na korzystanie w infrastruktury 

na promie (restauracje, bary, sklepy, dyskoteki). Nocleg. 

 

Przy przekraczaniu granicy  szwedzkiej 

oraz duńskiej obowiązuje aktualny dowód 

osobisty lub paszport! 
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4 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie z kajut. Przypłynięcie do Gdyni.  

- Przejazd do Sopotu. Czas wolny na zakup pamiątek i krótki odpoczynek. 

- Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum II Wojny Światowej – będącego jednym z 

najnowocześniejszych muzeów w Europie, ale to także jedna z największych wystaw na świecie poświęconych tematyce II 

wojny światowej. 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem oraz promem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 3x nocleg (w kajutach oraz pokojach z łazienkami),   

- wyżywienie (3x śniadanie, 3x kolacja),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 
 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (II daniowy) za dodatkową opłatą ok. 35 zł/os.  


