
SZTOKHOLM – WENECJA PÓŁNOCY                       

Sztokholm - stolica i największe miasto Szwecji, siedziba rządu, parlamentu oraz rodziny królewskiej, 

miejsce przyznawania Nagrody Nobla. Obszarem obejmuje archipelag sztokholmski 24 tys. wysp i 

wysepek stąd często nazywany jest Wenecją Północy. O jego urodzie decyduje oryginalna, elegancka 

architektura, plątanina uliczek Starego Miasta -Gamla Stan oraz położenie w labiryncie wysp i cieśnin 

— Wenecja Północy. 

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 

przejazd z Nynäshamn do Sztokholmu  ( ok. 60 km ) autokarowe zwiedzanie miasta - 

punkt widokowy Fjällgatan z przepiękną panoramą na centrum Sztokholmu, przejazd 

Söder Mälarstrand – jezioro Mälaren, Browar Monachijski, Dom Nobla, przejazd 

najdłuższym sztokholmskim mostem Västerbron na wyspę Kungsholmen, 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 

17.45  wyjazd ze Sztokholmu do Nynäshamn 

19.00  kolacja w restauracji na promie  

wieczór rozrywki – pokazy kulinarne szefa kuchni, dyskoteka z pokazem barmańskim, 

nocleg 



Dzień 3 

08.00-09.00 śniadanie w restauracji na promie 

09.15  wyjazd z Nynäshamn do Sztokholmu 

dalsze zwiedzanie miasta m.in  Ratusz Sztokholmski*, Muzeum Galeonu Vasa  

13.15  czas wolny 

15.45  wyjazd ze Sztokholmu do Nynäshamn 

17.00  zaokrętowanie na prom 

18.00  wyjście promu z Nynäshamn 

   kolacja w restauracji na promie 

wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg 

Dzień 4 

8.00-10.00 śniadanie w restauracji na promie                    

   czas na zakupy 

12.00  przyjście promu do Gdańska, zakończenie wycieczki 

 

ŚWIADCZENIA 

 przejazd promem na trasie Gdańsk - Nynäshamn - Gdańsk   

 miejsce w kabinie 4-osobowej wewnętrznej z łazienką 

 3 noclegi na promie 

 wyżywienie na promie: 3 śniadania i 3 kolacje na promie  ( serwowane ) 

 zwiedzanie Sztokholmu 

 opieka pilota -przewodnika 

 autokar 

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

nie obejmuje chorób przewlekłych ) 

TERMINY: 

25-28.01.2020  01-04.02.2020  15-18.02.2020  22-25.02.2020   29.02-03.03.2020 07-10.03.2020 

14-17.03.2020 23-26.03.2020 28-31.03.2020  25-28.04.2020 16-19.05.2020 23-26.05.2020  

13-16.06.2020 29.08-01.09.2020  05-08.09.2020  12-15.09.2020  19-22.09.2020  03-06.10.2020  

10-13.10.2020 17-20.10.2020 24-27.10.2020 07-10.11.2020 14-17.11.2020 21-24.11.2020  

28.11-01.12.2020  05-08.12.2020  27-30.12.2020 


