
MOSTEM DO KOPENHAGI                                        

Most Øresund -  jedna z najbardziej efektownych przepraw na świecie, łącząca brzegi 

południowej Szwecji z Danią.  Kopenhaga – stolica Danii, tętniąca życiem metropolia 

ulokowana na skraju Zelandii — największej duńskiej wyspy, łączy urok przeszłości i czar 

andersenowskich baśni z nowoczesnością i rozrywkowym charakterem mieszkańców. 

wycieczka promowo-autokarowa 

Dzień 1 

20.45  spotkanie uczestników wycieczki na Terminalu Promowym w Świnoujściu 

ul. Dworcowa 1 

zaokrętowanie na prom 

22.30  wyjście promu ze Świnoujścia 

wieczór rozrywki, nocleg 

Dzień 2 

6.15  przyjście promu do Ystad 

6.45-7.15 śniadanie na promie 

7.20  wyokrętowanie z promu 

7.30  wyjazd z Ystad do Kopenhagi 

przejazd 16-kilomertowym mostem Øresund z Malmö do Kopenhagi - jedna z 

najbardziej spektakularnych przepraw na świecie 

Kopenhaga - zwiedzanie miasta m.in. pomnik Syrenki Kopenhaskiej, fontanna bogini Gefion, 

cytadela kopenhaska 

12.00  Pałac Królewski Amalienborg - zmiana warty, dalsze zwiedzanie miasta port,  

Nyhavn, Opera Kopenhaska,  Duński Teatr Królewski, Christiansborg – 

parlament, Biblioteka Królewska,  Katedra, Plac Ratuszowy 

   rejs tramwajem wodnym po kopenhaskich kanałach ( w okresie: maj-wrzesień)  

   lunch w Kopenhadze  

czas wolny na deptaku kopenhaskim Strøget - pamiątki, lody, zakupy, 

możliwość wejścia do Ogrodów Tivoli - kopenhaskiego parku rozrywki 

18.30  wyjazd z Kopenhagi do Ystad 



   przejazd mostem przez Cieśninę Øresund 

20.30  przyjazd do Ystad 

zaokrętowanie na prom, kolacja na promie 

22.45  wyjście promu z Ystad 

   wieczór rozrywki, nocleg 

Dzień 3 

6.15  przyjście promu do Świnoujścia 

6.30-7.15 śniadanie na promie 

   wyokrętowanie, zakończenie wycieczki 

ŚWIADCZENIA 

 przejazd promami na trasie Świnoujście-Ystad- Świnoujście 

 miejsce w kabinie 4-osobowej z łazienką 

 wyżywienie na promie: 2 śniadania, kolacja z napojami 

 lunch w Kopenhadze 

 przejazd mostem przez cieśninę Øresund 

 zwiedzanie: Kopenhagi 

 rejs tramwajem wodnym po kopenhaskich kanałach ( w okresie:  maj-wrzesień) 

 opieka pilota - przewodnika 

 autokar 

 ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże Standard ( wariant podstawowy, 

nie obejmuje chorób przewlekłych ) 

TERMINY 

11-13.03.2020 26-28..03.2020 15-17.05.2020 05-07.06.2020 19-21.06.2020  

26-28.06.2020 04-06.07.2020 17-19.07.2020 06-08.08.2020  

14-16.08.2020  27-29.08.2020 27-29.09.2020  

28-30.09.2020 16-18.10.2020 29-31.10.2020  

13-15.11.2020 04-06.12.2020   


