
Andrzejki w rejsie do Sztokholmu 

 
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 na promie w formie bufetu  

   andrzejkowy wieczór magii i rozrywki: wróżby, przepowiednie, konkursy z nagrodami  

   muzyka na żywo w Piano Bar  

   pokaz tańca towarzyskiego  

   dyskoteka prowadzona przez Dj-a, pokaz barmański, zabawa do białego rana 

   nocleg 

Dzień 2 

 

8.00-10.00   śniadanie na promie w formie bufetu  

   możliwość skorzystania z pokładowego świata masaży ( opcja dodatkowo płatna )  

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 Malarstrand – jezioro Malaren, Browar 

Monachijski, Dom Nobla, przejazd najdłuższym sztokholmskim mostem Vasterbron 

na wyspę Kungsholmen, panorama Södermalm, Ratusz, Współczesne Centrum 

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

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

starym mieście - Gamla Stan – Zamek Królewski, Storkyrka – katedra, najwęższa 

uliczka w Sztokholmie, Stortorget  - rynek starego miasta 

15.50  wyjazd ze Sztokholmu                                                            

17.15  zaokrętowanie na prom 

18.00  wyjście promu z Nynäshamn 



   andrzejkowa kolacja w formie bufetu  

   wieczór rozrywki, dalsza część andrzejkowej zabawy 

   pamiątkowe zdjęcia w fotobudce  

   pokaz baristy 

   muzyka na żywo w Piano Bar  

   karaoke, dyskoteka  

   nocleg 

 

Dzień 3        

8.00-10.00 śniadanie na promie w formie bufetu                    

   ostatnia szansa na zakupy w sklepie na pokładzie  

12.00  przyjście promu do Gdańska  

   zakończenie imprezy 

 

Świadczenia: 

 przejazd promem na trasie Gdańsk - Nynäshamn - Gdańsk  

 miejsce w kabinie 4-osobowej z łazienką 

 wyżywienie na promie: 2 śniadania i 2 kolacje na promie z napojami 

 Andrzejkowa zabawa przy muzyce prowadzona przez DJ-a 

 konkursy z nagrodami 

 wieczór magii i wróżb  

 pamiątkowe zdjęcia w fotobudce  

 autokarowe zwiedzanie Sztokholmu 

 opieka pilota - przewodnika 

 autokar 

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

nie obejmuje chorób przewlekłych ) 

 

Termin: 27-29.11.2020 


