
 

 

MORSKIE  BIURO PODRÓŻY PŻB S.A 

81-350 GDYNIA  ul. Portowa 3 
telefon: 058/620-87-61, 058/661-35-34 

e-mail: mbp.gdynia@polferries.pl 

 
SZTOKHOLM-jedna z najpiękniejszych stolic świata. Siedziba królów szwedzkich, 

miasto przyznawania prestiżowej Nagrody  Nobla. O jego  urodzie decyduje 
położenie w labiryncie wysp i cieśnin oraz oryginalna architektura.   

. 
 

 Ramowy program imprezy; 

 
I dzień  piątek 

16.45   zbiórka uczestników na Bazie Promowej Gdańsk Nowy Port ul. Przemysłowa 1 
           spotkanie z pilotem – zaokrętowanie na prom 

18.00   wyjście promu z Gdańska do Nynashamn     

           kolacja w restauracji na promie,  
           wieczór rozrywki, dyskoteka , 

           nocleg 
II  dzień  sobota      

08- 10.00  śniadanie 
13.00   przyjście   promu do  Nynashamn 

           przejazd do Sztokholmu – Punkt widokowy Fjallgatan , objazd miasta ,  

           - zwiedzanie Muzeum Okrętu Waza – koszt własny ,            
           Wyspa Rycerska , spacer po Starym Mieście -Gamla Stan  

18.30   powrót ze Sztokholmu  do Nynashamn   
           zaokrętowanie na prom  

19.30 kolacja na promie 

           wieczór rozrywki , dyskoteka  
           nocleg 

                          
III  dzień   niedziela      

07.30-09.00   śniadanie  

09.15   przejazd autokarem z Nynashamn do Sztokholmu  
           ciąg dalszy zwiedzania miasta  - zwiedzanie  Ratusza Sztokholmskiego –koszt własny  

           przejazd do rezydencji królewskiej Drotningholm – spacer po ogrodach  
13.15  odprawa warty przy Pałacu Królewskim  
             czas  wolny  

16.15   wyjazd do Nynashamn 
17.00   zaokrętowanie na prom 

18.00  wyjście promu z Nynashamn, 
           kolacja  na promie  

           wieczór rozrywki , dyskoteka  

           nocleg 
 



 

 

 

 
IV  dzień poniedziałek 

 

08-10.30 śniadanie  
13.00   przyjście promu do Gdańska , zakończenie imprezy 

 
 

 
TERMIN ; 07-10.09.2012                           

                                                     

Cena ; 795 pln /od osoby   
 

 Świadczenia 
- przejazd promem na trasie Gdańsk- Nynashamn-Gdańsk  

- miejsce w kabinie  4  osobowej   z  łazienką 

 -wyżywienie na promie -  : 3 śniadania serwowane  
                                        3  obiado- kolacje serwowane   

- przewodnik w Sztokholmie –  2 x 3 godz 
- transfer autokarowy Nynashamn-Sztokholm –Nynaeshamn  w sobotę i w niedzielę  

- opieka pilota  
-ubezpieczenie KL i NW  

 

DOPŁATA DO  MIEJSCA W KABINIE  2 OSOBOWEJ – 50pln 
DOPŁATA DO MIEJSCA W KABINEI 3 OSOBOWEJ – 35 pln   

DOPŁATA DO KABINY 1 OSOBOWEJ – 160 pln  
 

Cena nie zawiera  wstępów do obiektów płatnych  - kieszonkowe około 200  sek 

 
 

Istnieje możliwość zakupienia  koron szwedzkich na promie – kantor znajduje  się przy recepcji 
   na  pokładzie 6/ 

 

Przedstawiony program jest ramowy, może ulec zmianie . 
 Do dyspozycji pasażerów  na promie: restauracja, dancing, dyskoteka, kawiarnia, sklepy,  kasyno 

 kawiarnia Panorama Bar  
 


