
Szwecja - Karlskrona, Kalmar 
Wycieczka 3-dniowa  

w terminie 13-15. 09 lub 20-22. 09. 2022 

 

Program wycieczki 

1 dzień wtorek 13.09 lub 20.09 
16.00 zbiórka w Olsztynie, McDonald’s przy Dworcu PKP 
17.00 zbiórka uczestników z Ostródy, stacja Shell na trasie:                
Ostróda - Gdańsk 
18.00 zbiórka uczestników z Elbląga, Zajazd Żuławy 
18.00-20.00 przejazd na terminal promowy, odprawa promowa,   
zakwaterowanie 
21.00 wypłynięcie promu z Gdyni 
21.00 kolacja na promie w restauracji - bufet z napojami bez ograniczeń  
22.30-02.00 dyskoteka, czynny stół do Black Jacka 

2 dzień środa 14.09 lub 21.09 
06.45 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony! Wyjdź na tarasy 
widokowe i podziwiaj krajobraz. Nie zapomnij aparatu!   
06.00–07.00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w restauracji Taste.  
07.30 dopłynięcie do Karlskrony (uczestnicy opuszczają kabiny i zabierają 
wszystkie swoje rzeczy do autokaru) 
08.30–11.00 zwiedzanie autokarem Karlskrony z przewodnikiem w języku 
polskim. W ofercie: wyspa Trosso, punkt widokowy Bryggareberget,          
z którego rozciąga się doskonały widok na panoramę miasta, Nadbrzeże 
Królewskie – miejsce, od którego wizyty w mieście rozpoczynali królowie,  
drewniany Kościół Admiralicji, Rynek, Targ Rybny. 
11.00 – 12.30 zwiedzanie Muzeum Morskiego, w którym znajduje się 



m.in. kolekcja modeli okrętów, podwodny tunel, oryginalne figury 
dziobowe.  
12.30-13.30 obiad w Muzeum Morskim (napoje płatne we własnym 
zakresie) 
13.30-15.00 przejazd do Kalmaru przez prowincję Blekinge i Smaland. 
15.00 – 17.00 zwiedzanie Kalmaru: zamek, centrum na wyspie    
Kvarnholmen, katedra. 
17.00  przystanek na wyspie Svino z widokiem na Most Olandzki.  
Przejazd mostem na Olandię, widoki na cieśninę  Kalmarską. Powrót do 
Karlskrony, ostatnie zakupy w Karlskronie 
19.30–20.00 powrót na prom, odprawa biletowa, zakwaterowanie 
21.00 wypłynięcie promu z Karlskrony 
21.00–22.00 kolacja (bufet) z napojami bez ograniczeń 
22.30-02.00 dyskoteka, czynny stół do Black Jacka 

3 dzień czwartek 15.09 lub 21.09 
07.30-08.00 przypłynięcie do Gdyni, zejście na ląd  
08.00-09.00 przejazd do Gdyni na śniadanie 
09.00-10.30 śniadanie 
11.00-14.00 powrót do Olsztyna. 

Cena na osobę obejmuje: 
• bilet na rejs promem do Szwecji w obie strony; 
• miejsce w kabinie 2 os. wewnętrznej bez okna, 
• wyżywienie:  
• 2 śniadania na promie (bufet) 
• 1 obiadokolacja - danie dnia, bar sałatkowy, napój: porcja mięsa lub 

ryby, frytki/ziemniaki, warzywa gotowane , napój/kawa/herbata 
•  1 obiadokolacja na promie (bufet) piwo i wino bez ograniczeń, 

• wycieczka autokarem po Karlskronie, po Kalmarze, przejazd Mostem na 
Wyspę Olandia, 
• przewodnik z j. polskim po Karlskronie, Kalmarze, 
• opieka pilota, 
• transport autokarem z klimatyzacją, barkiem, DVD na trasie:               

Olsztyn - Gdynia - Olsztyn, Karlskrona - Kalmar - Karlskrona 
• transport autokaru promem z Gdyni do Karlskrony, 
• ubezpieczenie NW i KL + TFG i TFP, 
• wejścia do atrakcji, 
• rozrywkę na promie - dyskoteka, muzyka na żywo                                 

(zależne od aktualnych obostrzeń 

Świadczenia dodatkowo płatne 
• obiad w Muzeum Morskim w Karlskronie - cena 70 zł, napoje płatne we własnym zakresie  

Termin wycieczki 
(WRZESIEŃ)

liczba 
uczestników 

min. 30-39 os. 

liczba 
uczestników 

min. 40-48 os. 

13-15. 09.2022 
20-22.09.2022

995 zł 895 zł

1. Warunki anulacji rezerwacji grupowych na promie Stena Line 
W przypadku zgłoszenia przez klienta rezygnacji uczestnika lub uczestników z udziału w wyjeździe grupowym (w tym całej grupy), 
Stena Line jest uprawniona do pobrania od klienta odpowiedniej i uzasadnionej opłaty z tego tytułu. Wysokość tej opłaty zależy od 
tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem wyjazdu grupowego doszło do rezygnacji uczestnika z wyjazdu, od spodziewanych 
oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług, przy czym nie będzie 
przekraczać standardowych kwot obciążenia określonych poniżej: 
A. Rezygnacja z wyjazdu grupowego bez zakwaterowania na lądzie: 
• do 30 dni przed datą wyjazdu – 10% ceny wyjazdu, 
• od 29 do 15 dni przed datą wyjazdu – 15% ceny wyjazdu, 
• od 14 dni do 4 dni przed datą wyjazdu – 50% ceny wyjazdu, 
• 3 dni lub mniej przed datą wyjazdu lub w przypadku nierozpoczęcia podróży – 90% ceny wyjazdu. 

2. Składka na turystyczny Fundusz Pomocowy jest składką bezzwrotną, zgodnie z ustawą zatwierdzoną przez KPRM RP i podlega 
odliczeniu przy zwrocie należności za rezygnację.


