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KOPENHAGA
Oslo - Malmo

RAMOWY PROGRAM:
 
Dzień 1:  Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych Przejazd do  ŚWINOUJŚCIA.
Zaokrętowanie o godzinie 22:30.

Dzień 2. Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Ystad ok godziny 6:15. Przejazd i zwiedzanie
MALMO. Ratusz Miejski, który jest rezultatem wielu przeróbek budynku w stylu późnego gotyku.
Stanął on na Stortorget, najstarszym w Malmö placu, w roku 1546. Lilla Torg - Mały Rynek, na
który składają się XVI wieczne kamienice. W północno zachodnim rogu targu warto odwiedzić
Saluhallen,  gdzie  znajdują  się  liczne  bary  rybne,  kawiarnie  i  sklepy  spożywcze.  Podczas
przejazdu autokarem, grupa będzie mogła podziwiać kolejne zabytki  miasta takie  jak  Zamek
Malmöhus, w którym dziś mieści się połączone muzeum sztuki, historii naturalnej oraz muzeum
regionalne, i jest najstarszym zachowanym zamkiem renesansowym w Skandynawii czy  Turning
Torso  -  największą  atrakcję  architektoniczną  miasta.  Liczy  190  metrów  wysokości  i  54
kondygnacje.   Wieżo;wiec  jest  także  drugim  najwyższym  domem  mieszkalnym  w  Europie.
Wypłynięcie do OSLO godz. 16:30. Nocleg na promie.

Dzień 3: Śniadanie na promie. Przypłynięcie do OSLO ok. godziny 9:45. Oslo wita przyjezdnych
„lodowcowym”  budynkiem  Opery  swoją  kameralną  atmosferą  przyjaznej  stolicy.  Na  trasie
zwiedzania: Katedra w Oslo, sala ratusza w Oslo – miejsce wręczania Pokojowej Nagrody Nobla,
Twierdza Akershus – narodowy symbol Norwegii, Park Vigelanda z rzeźbami Gustava Vigelanda.
Wypłynięcie do Kopenhagi o godzinie 16:30 do Kopenhagi. Nocleg na promie.

Dzień  4. Śniadanie  na  promie.  Przypłynięcie  do KOPENHAGI ok  9:45.  Zwiedzanie  miasta.
Zobaczymy  między  innymi  Syrenkę  Kopenhaską,  fontannę  bogini  Gefion,  Katedrę
Christiansborg, Nyhavn, odprawę warty przy Pałacu Królewskim Amalienborg, Ratusz Miejski i
wiele  innych zabytków miasta.  Spacer  najciekawszą handlową ulicą Kopenhagi.  Przejazd do
Gedser,  zaokrętowanie  na  prom do  Rostocku.  Wypłynięcie  z  Gedser  o  17.00.  Rejs  trwa  2
godziny. Wyjazd w dalszą drogę i zakończenie wycieczki

Cena od: 1250 zł/os.
(przy grupie 45 osób płacących)

Cena zawiera:
 transport: przejazdy komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja, nagłośnienie);
 zakwaterowanie: 3 noclegi na promach (kabiny 2 – osobowe wewnętrzne)
 wyżywienie:  – 3 śniadania na promach
 opieka pilota na całej trasie wycieczki
 przeprawy promowe
 opłatę za most öresund 2 x
 przewodnika po Kopenhadze (3 h)
 ubezpieczenie Signal Iduna, KL, NNW, bagaż, CP (choroby przewlekłe) za granicą
 zestawy słuchawkowe audio guide

  

Cena nie zawiera
• dopłaty kabiny 2- osobowej zewnętrznej – od 50 euro/osobę.
• dopłata do obiadokolacji na promie Kopenhaga Oslo Kopenhaga - 34 euro/obiadokolację,

na promie Świnoujście – Ystad – 55 zł

Zapraszamy na nasz portal turystyczny
www.wypoczywaj.com.pl
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