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REJS KARNAWAŁOWY promem Nova Star
w rejsie okrężnym Gdańsk-Nynashamn-Gdańsk
Karnawał - czas zabawy,maskarad i balów.Nie zwlekaj wybierz się w rejs promem do
Nynashamn.

Nynäshamn - miasto i port oddalone od Sztokholmu 50km. Leży wśród jezior, morskich zatok i lasów na południowym
skraju wspaniałego Archipelagu Sztokholmskiego liczącego 24 tysiące wysp.
Takie położenie stwarza prawie nieograniczone możliwości dla miłośników kąpieli, wędkarstwa i najróżniejszych sportów
wodnych. Każdego lata odbywają się tu liczne Żeglarskie regaty i imprezy.
Już w 1912 r Nynäshamn stał się znany jako stolica wodniaków, gdy na jego wodach rozgrywano
żeglarskie konkurencje VI Olimpiady.

Ramowy program imprezy
I dzień
1700 zaokrętowanie na prom Nova Star
wyjście promu z Gdańska do Nynasham
wieczór rozrywki- muzyka na żywo w Piano BAR
dyskoteka – zabawa z DJ-em, pokaz barmański , konkurs z nagrodami za najciekawszy strój karnawałowy
-szaleństwo na parkiecie do białego rana .
Pamiątkowe zdjęcie – fotobudka
II dzień
08.00-10.00 śniadanie – bufet
12.00 przyjście promu do Nynashamn
Spacer po urokliwych zakątkach szwedzkiego miasteczka , należącego do archipelagu wysp sztokholmskich
17.15 odprawa biletowa , zaokrętowanie na prom
18.00 wyjście promu z Nynashamn do Gdańska
Kolacja – bufet samoobsługowy kafeteryjny
wieczór rozrywki – karaoke , dyskoteka z DJ-em
muzyka na żywo w Piano Bar
loteria fantowa
nocleg
III dzień
08-10.00 śniadanie –bufet / DODATAKOWO PLATNE 36 pln /
12.00 przyjście promu do Gdańska
zakończenie imprezy

Cena:199 pln od osoby
Termin: 30.01-01.02.2020 lub 21.02-23.02.2020
Świadczenia:
-przejazd promem na trasie Gdańsk – Nynashamn – Gdańsk
-miejsce w kabinie 4 osobowej z łazienką bez okna
-wyżywienie na promie: 1 x śniadania bufet samoobsługowy II dnia
1 x kolacja -bufet kafeteryjny
II dnia
-OPEN BAR – wino i piwo bez ograniczeń I –szy wieczór
-zabawa karnawałowa z DJ-em
-konkursy z nagrodami
-spacer po Nynashamn
-ubezpieczenie KL i NW Signal IDUNA /wariant podstawowy, bez chorób przewlekłych/
DOPŁATY :
-do miejsca w kabinie 2-osobowej 60pln
-do miejsca w kabinie 3- osobowej 35 pln
- do kabiny 1 osobowej 190 pln
-do kabiny z oknem 10 pln od osoby
Uwaga:
Dopłaty – śniadanie – bufet 36 pln
kolacja – zupa, danie główne , sok 56 pln
Uwaga; Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian programu i ceny imprezy
Do dyspozycji pasażerów na promie: restauracja, cafeteria, kawiarnia, Bar dyskoteka, sklepy, kantor, kasyno,
Organizator Morskie Biuro Podróży Gdynia, Tel 58 620 87 61

