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WEEKEND NA MORZU
Stena Spirit – piątek

Odkryj urok morza i delektuj się atmosferą pysznej zabawy. 
Wystarczy weekend, by przeżyć morską przygodę!
Weekend na morzu to 24-godzinny rejs do Szwecji i z powrotem, z noclegiem na promie.
Dzieci do lat 15 płyną do 50% taniej!

W cenie: 
£ rejs promem;
£ rozrywka;
£ miejsce w kabinie 2-os. Comfort Class z łazienką.

Wypłynięcia w piątki o godz. 19.30.  
Od 02.09 do 09.12.2016.

Daty rejsów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na www.stenaline.pl lub pod nr tel. 58 660 92 00.
Cena zawiera opłaty portowe oraz opłatę ekologiczną. Opłaty portowe i opłata ekologiczna nie podlegają rabatom.

Taste – szwedzki stół. Polecamy bufet kolacyjny 
all inclusive z napojami (kawa, herbata, napoje 
chłodzące, piwo, wino). Tutaj zjesz pyszne i obfite 
śniadanie – na dobry początek dnia!

Food City – ciepły posiłek, kawa i ciastko  
w swobodnej atmosferze. Klopsiki szwedzkie, 
łosoś, hamburger z frytkami. Serwujemy dania 
dnia – smaczny obiad w specjalnych cenach. 

Metropolitan Grill – Restauracja z pięknym
widokiem na morze. Przyjemna atmosfera i dania 
najwyższej jakości. Kuchnia międzynarodowa, 
szeroki wybór win.

Wygodniejsza kabina?

Za niewielką dopłatą sprawisz, że Twój rejs 
będzie jeszcze wygodniejszy!
£ Panorama Class dopłata 280 zł od osoby
£ Kabina Comfort Class z oknem:
   dopłata do kabiny z oknem–
   już od 10 zł od osoby!

Spełnij marzenia…

…o luksusie w przystępnych cenach. Za perfumy
w sklepie na pokładzie zapłacisz nawet 30%
mniej niż na lądzie.
Znajdziesz tu też trunki z czterech stron świata.
Poznasz nowe, egzotyczne smaki i upolujesz
nową butelkę do swojej kolekcji whisky!

Zrób coś dla siebie:

Wypróbuj Pure Nordic Spa. Tu skorzystasz z całej
gamy usług kosmetycznych – od manicure po
zabiegi na twarz. Polecamy szczególnie autorskie
masaże przygotowane przez naszych specjalistów
SPA. Zrelaksuj się w gorącej kąpieli z widokiem
na pełne morze!

Odkryj nowe smaki w restauracjach na promie:
Zarezerwuj przed wyjazdem – oszczędzisz nawet 40% ceny posiłku.

od 199zł

Rezerwuj na www.stenaline.pl, zadzwoń +48 58 660 92 00

Witaj na nowych statkach Stena Line!
Wygodna podróż, dużo rozrywki, SPA z widokiem 
na pełne morze, taniec do rana i relaks na wiel-
kim pokładzie słonecznym – to będzie niezapo-
mniana morska przygoda!

C-View Bar – dyskoteka, bar i całe morze muzyki! 
Moc gorących przebojów oraz zespoły grające 
na żywo muzykę taneczną. 
Riva Bar – bar w kształcie łodzi, z dużym wybo-
rem drinków.

Livingroom – miejsce na chillout, z widokiem 
na morze przez wielkie okna na dziobie statku. 
Odpręż się w wygodnym fotelu oglądając telewizję, 
przeglądając gazety i zamawiając coś z baru! 
Ristretto Coffee House – inspirujące kawowe 
menu w otoczeniu zachęcającym do rozmów.

Zabawa z widokiem na morze!
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Piątek
18.30 Odprawa biletowa.
19.30 Wypłynięcie z portu.  
Z pokładów otwartych możesz podziwiać Gdynię.

Wieczorna impreza
21.00-01.00 Muzyka za żywo w Metropolitan Bar.  
Tańcz i ciesz się niepowtarzalną atmosferą wieczoru!
22.00-01.00 Czynny stół do Black Jacka w Metropolitan Bar.  
Sprawdź swoje szczęście!
22.00-03.00 Dyskoteka w C-View Bar, gra DJ.  
Zaszalej na parkiecie!
01.00-03.00 Black Jack w C-View Bar.  
Może tym razem sie uda?

Sobota rano
06.45 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony.  
Wyjdź na pokłady otwarte i podziwiaj krajobraz. Zrobisz piękne zdjęcia!
07.30-09.00 Postój promu w Karlskronie – nie ma zejścia na ląd.

Rozrywkowy dzień na statku
15.00 Gramy w bingo w Metropolitan Bar - emocje i dobra zabawa!
16.30-18.30 Trochę hazardu przy stole do Black Jacka w Metropolitan Bar.  
Może wygrasz fortunę!

Kolejne atrakcje
17.00-19.00 Muzyka na żywo w Metropolitan Bar.  
Czas na kawę, drinka i wirowanie na parkiecie!

16.30-19.00 Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie.  
Zadbaj o pamiątki!

19.30 Zejście na ląd w Gdyni.
Do zobaczenia!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.


