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Dzień św. Patryka
Stena Baltica – Piątek

Odkryj urok morza i delektuj się atmosferą pysznej zabawy. 
Wystarczy weekend, by przeżyć morską przygodę!
Weekend na morzu to 24-godzinny rejs do Szwecji i z powrotem, z noclegiem na promie.

W cenie, na osobę: 
£ rejs promem
£ rozrywka
£ miejsce w kabinie 4-os z łazienką.

Wypłynięcie 18.03 o godz. 20.00.

Wiecej na www.stenaline.pl

* podana cena nie zawiera dopłaty paliwowej. Dopłata paliwowa wynosi 25 zł od osoby.

Wygodniejsza kabina?

Za niewielką dopłatą sprawisz, że Twój rejs 
będzie jeszcze wygodniejszy!

£ Captain’s Class: dopłata 210 zł od osoby
£ Kabina 2-osobowa standard:  
   Dopłata do kabiny 2 osobowej –
   już od 40 zł od osoby!

Spełnij marzenia…

…o luksusie w przystępnych cenach. Za perfumy  
w sklepie na pokładzie zapłacisz nawet 30% 
mniej niż na lądzie.
Znajdziesz tu też trunki z czterech stron świata. 
Poznasz nowe, egzotyczne smaki i upolujesz 
nową butelkę do swojej kolekcji whisky!

Zrób coś dla siebie

Wypróbuj relaksujące i upiększające zabiegi
pokładowego Wellness Center. Czekają Cię 
zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, a także
wybór masaży z najdalszych stron świata.
Czynne: 10.00-12.30, 13.00-17.00,
17.30-19.00 i 20.30-00.00
Solarium – czynne 24h na dobę.

Globetrotter – szwedzki stół. Bufet kolacyjny 
z napojami (kawa, herbata, napoje chłodzące, 
piwo, wino) 229 SEK.

Odkryj nowe smaki w restauracjach na promie: Zabawa z widokiem na morze!

C-View Bar – dyskoteka, bar i całe morze muzyki!
Moc gorących przebojów oraz zespoły grające
na żywo muzykę taneczną. Quizy, projekcje  
filmowe i inne atrakcje.

Metropolitan à la carte – wykwintna restauracja 
dla smakoszy. Dania główne od 149 SEK.
Food City – ciepły posiłek, kawa i ciastko  
w swobodnej atmosferze. Danie dnia 80 SEK.

od 
 99zł*
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Piątek
19.00 Odprawa biletowa.
20.00 Wypłynięcie z portu. Z pokładów otwartych możesz podziwiać Gdynię.

Wieczorna impreza:
20.00-01.30 Muzyka na żywo w Food City. Tańcz i ciesz się niepowtarzalną atmosferą wieczoru!
20.00-22.00 W C-View Bar muzyka chilloutowa. Odpręż się przy drinku.
21.00-01.30 Czynny stół do Black Jacka w C-View Bar. Sprawdź swoje szczęście!
22.00-04.00 Dyskoteka w C-View Bar, gra DJ. Zaszalej na parkiecie!

Sobota rano:
06.30 Już widać pierwsze szkierowe wysepki Karlskrony. Wyjdź na pokłady otwarte
i podziwiaj krajobraz. Zrobisz piękne zdjęcia!
07.30-09.00 Postój promu w Karlskronie – nie ma zejścia na ląd.

Rozrywkowy dzień na statku
Będziesz się świetnie bawić. 
Nasze atrakcje zapewnią Ci moc niezapomnianych wrażeń: 

£ Wielkie Derby Stena Baltica – wyścigi konne. Ekscytująca rozrywka dla każdego.
£ Bingo – emocje i dobra zabawa.
£ Przeciąganie liny. Stwórz swój zespół i zmierz się z konkurencją.
£ Quiz dla par. Sprawdź jak dobrze znasz swojego partnera.
£ Lotki na morzu. Zagraj w dobrze znaną Ci grę według naszych pokładowych zasad.
£ Limbo dance – taniec pod poprzeczką. Powyginaj się w rytm gorących przebojów.
£ Opowieści portowe. Posłuchaj o codziennym życiu i atrakcjach turystycznych Skandynawii.
£ Talk Show z udziałem załogi statku. Poznaj kulisy Stena Baltica. 
£ Quiz muzyczny. Zabaw się z przyjaciółmi przy muzyce oraz zaimponuj swoją wiedzą.
£ Gry planszowe. Wypożycz swoją ulubioną grę i spędź czas z przyjaciółmi.
£ Seans filmowy na dużym ekranie. Chwila odprężenia dla Ciebie.

O szczegóły programu rozrywkowego pytaj Cruise Hosta na statku.

15.00-17.00 Trochę hazardu przy stole do Black Jacka w C-View Bar. Może teraz się uda?
17.00-19.00 Muzyka na żywo w Food City. Czas na kawę, drinka i wirowanie na parkiecie!
17.00-19.00 Ostatnia szansa na zakupy w pokładowym sklepie. Zadbaj o pamiątki!

19.00 Zejście na ląd w Gdyni.
Do zobaczenia!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.


