Biuro Podróży ATUT s.c.
41-703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01
tel/fax 32 2 – 480 – 180
e-mail: bpatut@wp.pl
www.atut.turystyka.pl

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

W SKANDYNAWSKIM STYLU
WYCIECZKA AUTOKAROWO – PROMOWA DO SZWECJI I DANII
Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Gdynia – Karlskrona – Kristianstad – Oresundsbron
– Helsingor – Kopenhaga – Oresund – Malmo – Lund – Karlskrona – Gdańsk – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 08.09 – 12.09.2021 (5 dni)
Dzień wyjazdu

1 dzień
08.09.2021
środa
2 dzień
09.09.2021
czwartek

3 dzień
10.09.2021
piątek

4 dzień
11.09.2021
sobota

5 dzień
12.09.2021
niedziela

Cena: 2195 zł

PROGRAM WYJAZDU
Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 8.40 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd
z miejsca zbiórki o godzinie 9.00. Przejazd do GDYNI. Zaokrętowanie na prom. Skromna
obiadokolacja na statku. Nocny rejs do Szwecji.
Śniadanie na promie. Wyokrętowanie i przejazd w kierunku cieśniny Sund. Na trasie:
KARLSKRONA – miasto położone na 33 wyspach będących częścią malowniczego archipelagu;
spacer po wpisanym na Listę UNESCO i pełnym zabytków centrum miasta na
wyspach Trosso (m. in.: rynek z kościołami Fryderyka i Trójcy Świętej, Plac
Admiralicji z Wieżą Zegarową, potężny, drewniany kościół Admiralicji) oraz
Stumholmen (Muzeum Morskie, twierdza, latarnia morska)
KRISTIANSTAD – miasto założone w XVII wieku, o regularnym planie urbanistycznym, którego
najważniejszym zabytkiem jest imponujący kościół Świętej Trójcy zbudowany
w stylu duńskiego renesansu
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
Śniadanie. Wyjazd na całodzienną wycieczkę do Danii. Na trasie:
ORESUNDSBRON – niesamowity most nad cieśniną Sund, zawieszony na wysokości nawet
57 metrów nad wodami Morza Bałtyckiego, łączący Szwecję z Danią,
będący częścią przeprawy drogowo – kolejowej o skomplikowanym
układzie i niezwykłej konstrukcji o długości prawie 16 km
HELSINGOR – miasto, którego najsłynniejszym zabytkiem jest warownia Kronborg, czyli
„zamek Hamleta” wpisany na Listę UNESCO
KOPENHAGA – uznawana za jedno z najciekawszych i najpiękniejszych miast świata; spacer
z przewodnikiem po stolicy Danii, która potrafi oczarować i zaskoczyć
intrygującymi zamkami królewskimi, zabytkowymi kościołami, długimi
deptakami, pełnymi różnorodnych stylowo kamienic, oryginalnych lokali
gastronomicznych i ekskluzywnych sklepów oraz ciekawymi pomnikami
Powrót do Szwecji przez ORESUND do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Archipelagu Karlskrony. Na trasie:
MALMO – najważniejszy port południa Szwecji i trzecie co do wielkości miasto kraju z kilkoma
ciekawymi zabytkami (m. in: późnogotycki kościół św. Piotra, specyficzny Rynek
Główny z ratuszem, Mały Rynek)
LUND – jedno z najstarszych i najciekawszych miast Skanii, które już od 1060 roku było
siedzibą biskupa; spacer po centrum miasta (m. in.: romańska katedra, zespół
budynków uniwersyteckich z Domem Królewskim, rynek z ratuszem)
Zaokrętowanie na prom. Obiadokolacja. Nocny rejs do Polski.
Śniadanie na promie. Wyokrętowanie i przejazd do GDAŃSKA. Krótki spacer po jednym
z piękniejszych miast Polski. Możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Wyjazd
w kierunku Górnego Śląska. Przyjazd do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych.
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:
przejazd autokarem
opłaty parkingowe, drogowe oraz za przejazdy autostradami na terenie Polski, Szwecji i Danii
opłaty za przejazdy mostem Oresund
2 noclegi w hotelu w Szwecji oraz 2 noclegi na promie (kabiny 2-osobowe z łazienkami)
4 śniadania, 4 obiadokolacje
opiekę licencjonowanego pilota
ubezpieczenie NNW i OKL oraz składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
podatek VAT (23%)
Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby oraz bilety wstępu w wysokości 300 koron szwedzkich,
100 koron duńskich oraz 100 złotych. Koniecznie należy zabrać ze sobą kartę kredytową lub debetową.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 1000 zł
w terminie do dnia 27.02.2021 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

