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POLAND 

PERŁY PÓŁNOCY -  SZTOKHOLM  I  KOPENHAGA 
 

TERMIN 23-27.06.2020                                     CENA: 990 ZŁ 
 

Okres wakacyjny to idealny moment, aby wybrać się bardziej na Północ. Temperatura – nieco niższa niż w Polsce, sprzyja turystycznym 

eskapadom. Proponujemy Państwu wycieczkę do dwóch ciekawych punktów na mapie Północy - Sztokholmu i Kopenhagi. W pierwszej kolejności 

zwiedzimy Sztokholm – stolicę Szwecji. Na bliższe poznanie miasta i jego klimatu będziemy potrzebowali dwóch dni. Pierwszego dnia, z punktu 

widokowego Fjällgatan spojrzymy na przepiękną panoramą miasta i port. Na wyspie Djurgården zobaczymy Muzeum Vasa zbudowane dla galeonu 

„Vasa” z 1628 roku, który zatonął po przepłynięciu niecałej mili morskiej. W kolejnym dniu zwiedzania czeka nas wyprawa do ratusza 

sztokholmskiego, który od momentu zbudowania w 1923 roku stał się symbolem miasta. Wybierzemy się do Gamla Stan – Starego Miasta 

Sztokholmu malowniczo położonego na trzech wyspach. To jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek w Europie. Na wyspie 

Rycerskiej (Riddarholmen) zobaczymy kościół rycerski, w którego kryptach spoczywają szwedzcy monarchowie począwszy od Gustawa II Adolfa. 

Na kolejnej wyspie zachował się Pałac Królewski. Co ciekawe, z jego części nadal korzysta rodzina królewska. W pobliżu zamku stoi natomiast 

luterańska katedra Storkyrkan, w której od wieków odbywają się najważniejsze uroczystości dworskie. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców 

miasta i turystów jest Wielki Rynek otoczony pięknymi kamieniczkami, który również nie umknie naszej uwadze.   Następny dzień spędzimy w 

Kopenhadze. Symbolem stolicy Danii jest Syrenka Kopenhaska, postać z baśni Hansa Christiana Andersena. W trakcie zwiedzania będziemy mieli 

okazję zobaczyć także pomnik tego pisarza. Szczególnie interesującym punktem wyprawy do Kopenhagi będzie widok zespołu pałacowego 

Amalienborg w stylu rokokowym. Kompleks ten zwany jest pałacem zimowym, gdyż rodzina królewska spędza w nim czas właśnie zimą. Na terenie 

Zespołu pałacowego Amalienborg spotkamy królewskich gwardzistów w czarno-niebieskich historycznych mundurach z charakterystycznymi, 

futrzanymi czapkami i obejrzymy uroczystą zmianę warty. W trakcie pobytu w Kopenhadze zobaczymy też fontannę Gefion, przedstawiającą 

nordycką boginię oraz osiemnastowieczną dzielnicę portową Nyhavn Czeka nas również spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy – ulicą 

Stroger .  

 ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, dvd, barkiem, klimatyzacją, rozkładane fotele 

- 3 noclegi w hotelu **w Szwecji. Pokoje 3 osobowe z łazienkami. 

- opieka pilota – przewodnika. 

- ubezpieczenie KL i NW.  

- Przeprawa promowa Rostock- Gedser- Rostock 

- 3 śniadania. 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
-      3 obiadokolacje -200 zł od osoby. 

-     dopłata do pokoju 2 osobowego 130 zł od osoby za wszystkie 3 noclegi. 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - wyjazd w godzinach nocnych.  Przejazd do Rostoku ,przeprawa  promem do Danii i przejazd w kierunku Sztokholmu.   

                Wieczorem przyjazd do Sztokholmu ,   zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

2 dzień - śniadanie, zwiedzanie Sztokholmu, stolicy Szwecji rozpoczniemy od objazdu miasta autokarem. Z punktu  widokowego  

               Fjällgatan spojrzymy na przepiękną panoramą miasta i port. Na wyspie Djurgården zobaczymy Muzeum Vasa zbudowane  

               dla galeonu  „Vasa” z 1628 roku, który zatonął po   przepłynięciu niecałej mili morskiej. Powrót do hotelu, nocleg. 

3 dzień - śniadanie, dalsze zwiedzanie Sztokholmu: słynny ratusz sztokholmski, który od momentu zbudowania w 1923 roku stał się 

               symbolem miasta. Gamla Stan czyli Stare Miasto położone na trzech wyspach jest jedną z najlepiej zachowanych  

               średniowiecznych starówek w Europie. Na wyspie Rycerskiej (Riddarholmen) zobaczymy kościół rycerski, w którego  

               kryptach spoczywają szwedzcy monarchowie począwszy od Gustawa II Adolfa. Na kolejnej wyspie zachował się Pałac  

               Królewski, z części którego rodzina królewska korzysta do dziś. W pobliżu zamku stoi luterańska katedra Storkyrkan, w  

               której od wieków odbywają się najważniejsze uroczystości dworskie. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców miasta i  

               turystów jest Wielki Rynek otoczony pięknymi kamieniczkami. Powrót do hotelu,  nocleg. 

4 dzień – śniadanie, wykwaterowanie  6.00 przejazd do Kopenhagi , zwiedzanie  stolicy Danii:  m.in.: Syrenka Kopenhaska, fontanna  

               Gefion, odprawa warty Gwardii Królewskiej, kościół Marmurowy, zespół pałacowy Amalienborg, ratusz miejski, pomnik  

               Andersena, osiemnastowieczną dzielnicę portową Nyhaven. Spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy – ulicą  

               Stroger, znaną m. in. z najmodniejszych sklepów, występów licznych artystów, muzyków, kuglarzy Wyjazd z Kopenhagi w 

               godzinach wieczornych.  Przejazd do Gedser, przeprawa promem do Rostocku. Dalszy przejazd do Polski. 

5 dzień - przewidywany powrót w godzinach południowych.  

UWAGI: 
Kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. Kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, opłaty drogowe , 

TFG , bilety komunikacji miejskiej, opłaty rezerwacyjne ,  zestawy audio-guide , mosty , przeprawę promowa Rostock-Gedse-Rostock oraz 

opłatę klimatyczną  OBLIGATORYJNIE PŁATNE U PILOTA  500 Koron Szwedzkich oraz 500 Koron Duńskich . Toaleta w autokarze ze 

względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych. Llimit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż 

podręczny do 5 kg na osobę. Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki! 

   

 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 

25.10.2019. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY 


