
Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski 
biuro: ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz,  tel./fax 52 322 48 39, e-mail:biuro@frater.pl  

                                                                   konto: Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz Nr: 76 1160 2202 0000 0000 4190 3630  

                                                   Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 16 

                                                                   NIP 967-035-11-14, REGON 093166900                             www.frater.pl           2016-01-22 13:29 

 
 

POLSKA – SZWECJA – DANIA – NIEMCY  

SZCZECIN · YSTAD  · ROSKILDE · KOPENHAGA · LUND · CHRISTIANSBERG · PASEWALK · STRALSUND · 
RUGIA · MIĘDZYZDROJE · ŚWINOUJŚCIE 

 

PROGRAM RAMOWY 7 DNI 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników w Toruniu i wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Szczecina. Zwiedzanie 
najpiękniejszych zabytków i atrakcji miasta: Zamek Książąt Pomorskich, Brama Portowa, Bazylika archikatedralna św. 
Jakuba, gotyckie kościoły św. Jana Ewangelisty i śś. Piotra i Pawła, Pałac Pod Globusem, kamienica Loitzów, ratusz 
staromiejski. Spacer Wałami Chrobrego – wspaniały widok na kanały, port i jezioro Dąbie. Czas wolny. Spacer 
podziemną trasą turystyczną. Zobaczymy największy cywilny schron w Polsce zbudowany w czasie II wojny 
światowej. Obiadokolacja. Przejazd do Świnoujścia. Zaokrętowanie na promie. Nocny rejs do Ystad. Możliwość 
korzystania z atrakcji promowych.  
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie na promie. Wyokrętowanie. Widokowy przejazd cieśniną Sund, przez imponujący most, połączony z 
tunelem o dł. ok. 16 km. Przyjazd do Danii. Przyjazd do Roskilde – miasta założonego w X w. przez Wikingów – 
pierwszej stolicy Danii. Miejscowość urzeka sąsiedztwem pięknej zatoki oraz malowniczymi uliczkami. Zwiedzanie 
średniowiecznej katedry z 1170 r. – miejsca pochówku duńskich monarchów. Wizyta w Muzeum Łodzi Wikingów, 
gdzie eksponowane są łodzie, wydobyte z dna fiordu Roskilde. Przejazd do Kopenhagi. Spacer po centrum miasta. 
Zwiedzimy katolicką katedrę św. Ansgara przy Bredgade. Następnie zobaczymy m.in. zapatrzoną refleksyjnie w toń 
morską kopenhaską Syrenkę – postać z baśni Jana Christiana Andersena, Cytadelę, fontannę Bogini Gefion – 
ilustrującą nordycką legendę o powstaniu Zelandii oraz Pałac Królewski Amalienborg. Na trasie naszego spaceru, 
zobaczymy także Christianborg – pałac, który powstał na miejscu pierwszej kopenhaskiej twierdzy. Czas wolny w 
okolicy Nyhavn - malowniczej dzielnicy z XVIII–wiecznymi hanzeatyckimi kamieniczkami i przycumowanymi starymi 
żaglowcami. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Lund.  
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DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Lund. Zwiedzanie miasta uniwersyteckiego, zwanego Oxfordem Północy. Zobaczymy 
starówkę, budynki o konstrukcji szachulcowej, gmachy uniwersytetu, XII-wieczną romańską katedrę pw. Kanuta i 
Wawrzyńca, której dwie wieże górują nad panoramą miasta. W świątyni będziemy podziwiać m.in.: piękne mozaiki 
nad ołtarzem, kolorowy zegar astronomiczny z Xv w., ogromny świecznik z XIV w. oraz krypty. Spacer po atrakcyjnym 
parku. Przejazd do Ystad. Zaokrętowanie na promie. Rejs do Świnoujścia. Wyokrętowanie. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg do Międzyzdrojów.  
 

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Pasewalku. Spacer po starówce. Zobaczymy fragmenty murów miejskich, bramy miejskie 
Mühlentor oraz Prenzlauer Tor, wieżę Pulverturm, a także Kiek in de Mark, XII- -wieczny kościół św. Mikołaja, a także 
kościół św. Marii – jedną z najciekawszych budowli  średniowiecznych na Pomorzu Zachodnim. Przejazd do 
miejscowości Christiansberg. Zwiedzimy atrakcyjny ogród botaniczny składający się z akwenu roślin wodnych, 
ogrodów: cienistego, piwoniowego i wrzosowego, a także alpinarium. Następnie powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Udamy się do Niemiec. Przejazd do Stralsund – hanzeatyckiego miasta, wpisanego na listę UNESCO. 
Spacer po starym mieście: ratusz – arcydzieło architektury świeckiej, imponujące kościoły farne, kamienice kupieckie. 
Kontynuacja podróży na największą wyspę Niemiec – Rugię. Przejazd na Przylądek Arcona, panorama Koenigstuhl. 
Wyjazd do Sassnitz.  Spacer po Parku Narodowym Jasmund. Zobaczymy m.in.: wysokie kredowe klify. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Pobyt w Międzyzdrojach. Możliwość wypoczynku na piaszczystych plażach, kąpiele. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Czas wolny w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Świnoujścia. Zobaczymy m.in.: starą prochownie, 
kaponierę, działo artyleryjskie, plac apelowy. Spacer po mieście. Zobaczymy m.in.: kościół NMP Gwiazdy Morza, 
dawny ratusz – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, park zdrojowy. Czas wolny w dzielnicy wczasowo – 
uzdrowiskowej.  Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 
 

TERMIN:    6 - 12. 06. 2016 
CENA:         2050 zł 
 

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd komfortowym autokarem, 
• 6 noclegów ( 1 na promie, kabiny 4 - osobowe, 1 w hotelu *** w Szwecji oraz 4 w hotelu **** w Międzyzdrojach ) 
• bilety promowe na trasie Polska – Szwecja – Polska  
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 
• opiekę i informację turystyczną pilota, 
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 5 000 zł w RP 
• bilety wstępu, parkingi,  
• przewodników lokalnych 
• inne wydatki programowe 
 

UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport 


