
GOTLANDIA 

Gotlandia - największa wyspa na Bałtyku, zwana także Wyspą Wikingów, przyciąga turystów swoją 

przebogatą historią, tradycjami Wikingów a także baśniowymi miejscami oraz fantastycznym 

krajobrazem i unikalnymi dziełami natury. Jest wyjątkowym miejscem na zwiedzanie i odpoczynek. 

Wycieczka promowo – autokarowa 

Dzień 1 

16.45  spotkanie uczestników wycieczki na Terminalu Promowym Westerplatte w Gdańsku,  

ul. Mjr Henryka Sucharskiego 70 

zaokrętowanie na prom 

18.00  wyjście promu z Gdańska 

   kolacja w restauracji na promie 

wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg 

Dzień 2 

8.00-10.00 śniadanie w restauracji na promie 

12.00  przyjście promu do Nynäshamn 

12.20  wyokrętowanie z promu 

autokarowe zwiedzanie miasta - punkt widokowy Fjällgatan z przepiękną panoramą na 

centrum Sztokholmu, przejazd Söder Malarstrand – jezioro Mälaren, Browar 

Monachijski, Dom Nobla, przejazd najdłuższym sztokholmskim mostem Västerbron 

na wyspę Kungsholmen, panorama Södermalm, Ratusz, Współczesne Centrum 

Kongresowe, przejazd przez Norrmalm, XIX-wieczny Dworzec Centralny, ulica 

Kungsgatan, Filharmonia – miejsce wręczania Nagrody Nobla, spacer po starym 

mieście - Gamla Stan – Zamek Królewski, Storkyrkan – katedra, najwęższa uliczka w 

Sztokholmie, Stortorget - rynek starego miasta, czas wolny 

   przejazd na terminal promowy 

16.00  zaokrętowanie na prom do Visby 

17.00  wyjście promu na Gotlandię 

17.30  kolacja na promie w formie bufetu z piwem i winem 

 



wieczór rozrywki na statku wycieczkowym, występy artystów, zespołów oraz 

koncerty gwarantują dobrą zabawę i wspaniałą atmosferę każdego wieczoru 

możliwość relaksu w SPA Cindarella 

   nocleg 

Dzień 3 

7.30-9.00 śniadanie w formie bufetu na promie 

9.30  przyjście promu do Visby 

9.45  przejazd zachodnim wybrzeżem Gotlandii w kierunku wyspy Fårö tzw. Wyspa Owiec, 

która liczy zaledwie 113 km2, przystanek przy „raukach“ — wapiennych monolitach, 

które według legendy chronią wyspę przed złymi mocami, kościół Fårö— 

średniowieczny kościół luterański z 1324 r. przykościelny cmentarz na którym 

pochowany jest słynny reżyser filmowy i teatralny Ingmar Bergman 

15.00  wyjazd do Visby 

17.15  spacer po niezwykle klimatycznych uliczkach Visby — miasta wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO, otoczone 3 km świetnie zachowanym 

średniowiecznym murem obronnym z licznymi wieżami i bramami, ruinami licznych 

kamiennych budynków oraz kościołów  

19.30  zaokrętowanie na prom 

20.00  kolacja w restauracji Seaview 

20.45  wyjście promu z Visby 

wieczór rozrywki — dalszy ciąg wspaniałej zabawy z muzyką na żywo, występami 

artystów  

   dyskoteka 

   nocleg 

Dzień 4 

8.00-10.30 śniadanie w formie bufetu na promie 

8.00-8.50 postój promu w Mariehamn — wyspy Alandzkie 

czas na relaks na pokładzie jednego z najbardziej luksusowych promów na Bałtyku, 

możliwość zakupów tax-free  

14.30  przyjście promu do Sztokholmu  



   przejazd do Nynäshamn — spacer po miasteczku 

 spacer po miasteczku min port jachtowy z Tawerną Kroken, punkt widokowy, z 

którego można podziwiać archipelag nynashamnski, wejście na najwyższe wzniesienie 

w Nynäshamn na którym znajduje się kościół protestancki z 1930r — panorama na 

malowniczą zatokę  

czas wolny – możliwość zakupów specjałów kuchni skandynawskiej m.in. świeżo 

wędzonych krewetek złowionych w miejscowym archipelagu 

17.00  zaokrętowanie na prom 

18.00  wyjście promu z Nynäshamn 

   kolacja serwowana w restauracji na promie 

wieczór rozrywki -  dyskoteka, nocleg 

Dzień 5 

8.00-10.00 śniadanie w restauracji na promie 

12.00  przyjście promu do Gdańska 

zakończenie wycieczki 

ŚWIADCZENIA: 

 przejazd promem Polferries na trasie Gdańsk - Nynäshamn- Gdańsk z miejscem kabinie 2-

osobowej z łazienką 

 przejazd promem Viking Line na trasie Sztokholm- Visby - Sztokholm z miejscem w kabinie 

2-osobowej wewnętrznej z łazienką  

 wyżywienie na promie Polferries: 2 śniadania, 2 kolacje serwowane 

 wyżywienie na promie Viking Line: 2 śniadania, 2 kolacje  

 zwiedzanie Sztokholmu  

 zwiedzanie Gotlandii 

 opieka pilota-przewodnika 

 autokar 

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

nie obejmuje chorób przewlekłych ) 

TERMINY: 

02-06.07.2020  

15-19.08.2020 


