
                                       SZWECJA I DANIA (BORNHOLM) 
                                  Ramowy program wycieczki dla pszczelarzy. 
Termin: 11.10.-17.10.2020. 
1 dzień (niedziela). 
11:00     Odjazd autokaru z Leszna sprzed Rejonowego Związku Pszczelarzy 
               ul. Ostroroga 83. 
               Przejazd przez Poznań do Międzyzdrojów. 
18:00       Obiadokolacja w Restauracji w Międzyzdrojach. 
                Czas wolny. 
                Przejazd do  Terminalu Promów Morskich w Świnoujściu. 
                Spotkanie z przewodnikiem. 
                 Odprawa graniczna. 
                 Zaokrętowanie na promie w kabinach 2 osobowych z prysznicem i wc. 
23:00       Wyjście promu w morze do Ystad. Nocleg na promie. 
2 dzień (poniedziałek).                   
                  Wczesna śniadanie na promie - bufet. 
06:30         Zawinięcie promu do Portu w Ystad. 
                  Wyokrętowanie i odprawa graniczna w Szwecji. 
                  Przejazd do Malmö stolicy Prowincji Skania. 
                  Zwiedzanie miasta, Plac Ratuszowy, uliczki Starego Miasta 
                  z zabytkowymi kamienicami. Czas wolny na zakup pamiątek. 
                  Objazd Malmö autokarem po najciekawszych dzielnicach miasta 
                  w tym przejazd dzielnicą portową. 
                   Przejazd do Lund. Zwiedzanie najstarszej romańskiej Katedry 
                   i pobyt w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym.  Czas wolny. 
                   Przejazd do Bästad na Półwysepie Bjäre nad Cieśniną Kattegat. 
                   Zakwaterowanie w Hotelu Hovs Hallar 3*, który położony jest 
                   na skarpie nad Cieśniną Kattegat. Pokoje 2 osobowe z łazienkami. 
                   Obiadokolacja serwowana + bufet sałatkowy. Nocleg. 
3 dzień (wtorek). 
                  śniadanie - bufet. 
                   W tym dniu spotkamy się z pszczelarzem, który prowadzi Firmę pszczelarską 
                   i koncentruje się na produkcji miodu dla hurtowników i hodowlą matek pszczelich 
                    Buckfast na dużą skalę. 
                    Po spotkaniu z pszczelarzem zwiedzimy najciekawsze miejscowości i zakątki 
                    Półwyspu Bjäre. Ten rejon Szwecji cieszy się dużym powodzeniem, 
                    ponieważ wypoczywa na tym terenie w okresie lata rodzina królewska. 
                   Na koniec dnia powrócimy do Hotelu na obiadokolację i nocleg. 
4 dzień (środa). 
                      śniadanie bufet. Po śniadaniu wykwaterowanie. 
                      Przejazd do Portu w Ystad. 
                      Odprawa graniczna. 
                      Zaokrętowanie na promie. 
                      Rejs szybkim katamaranem na wyspę Bornholm  
                      należącą do Danii (ok. 3 godz.). 
                      Po zawinięciu do portu w Rønne odprawa graniczna. 
                      Przejazd do Hotelu 3*. Zakwaterowanie.       
                      Pokoje 2 osobowe z łazienkami. Obiadokolacja - bufet. Nocleg. 
5 dzień (czwartek). 
                    śniadanie - bufet. 
                    Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem lokalnym. Przejazd do Natur Bornholm, 
                     osobliwego miejsca od którego należy rozpocząć zwiedzanie wyspy by poznać 
                     jej powstanie, historię i przyrodę. Następnie objedziemy prawie całą wyspę 
                     i zobaczymy jej atrakcje Przylądek Dueodde, Osterlars  Kirke jeden z bornholmskich  
                     rotundowych kościołów zbudowanych na planie koła, miejscowość Gudhjem. 
                     Podczas zwiedzania wyspy złożymy wizytę w Firmie pszczelarskiej i spotkamy się 
                     z pszczelarzem. 
                      Powrócimy do Hotelu na obiadokolację - bufet i nocleg. 
 
 



 
6 dzień (piątek). 
                     śniadanie - bufet. Po śniadaniu wykwaterowanie.  
                     Przejazd do Rønne stolicy Borholmu. Czas wolny. 
                     Odprawa graniczna. Zaokrętowanie na promie. 
                    Rejs do Portu w Sassntz (ok. 3 godz.)na wyspie Rugia (Niemcy). 
                    Po zawinięciu do Portu w Sassnitz odprawa graniczna i przejazd przez Niemcy 
                    do Świnoujścia. 
                    Zakwaterowanie w Pensjonacie. Pokoje 2 osobowe z łazienkami. 
                     Obiadokolacja. Nocleg. 
7 dzień (sobota) 
                      śniadanie - bufet. Po śniadaniu wykwaterowanie. 
                      Przejazd do Szczecina. Spotkanie z przewodnikiem. 
                      Zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego. 
                      Obiad. 
ok.16:00      Wyjazd w drogę powrotną do Leszna. 
ok.22:00       Przyjazd do Leszna i zakończenie wycieczki. 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
1. Cena od osoby: 2.760 zł. Ilość osób w grupie: 46. 
Uwaga ! Zgodnie z Art. 17 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 cena programu może zostać podwyższona ze względu na: 
wzrost kursów walut, wzrost cen kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za usługi lotniskowe, transportowe, 
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich, lotniczych, nie później jednak niż niż na 20 dni przed rozpoczęciem podróży. 
2. Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX z klimatyzacją, wc, barkiem, video. 
3 międzynarodowe przeprawy promowe na trasie: Świnoujście-Ystad-Rønne-Sassnitz 
1 nocleg na promie w kabinach 2 osobowych, 2 noclegi w Hotelu 3* w Szwecji,  
2 noclegi w Hotelu 3* na Bornholmie, 1 nocleg w Pensjonacie w Świnoujściu, 
6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad w Szczecinie, wstępy do Natur Bornholm,  
honorarium tłumaczy w pasiekach, usługi przewodników na Bornholmie i Szczecinie, 
opieka pilota-przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie NNWiKL, podatki. 
Warto zabrać ze sobą Kartę EKUZ NFOZ. 
2. Cena nie obejmuje: napojów do obiadokolacji, wydatków własnych. 
3. Do ubezpieczenia należy podać nast. dane: nazwisko, imię, data urodzenia, 
adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, seria i numer dowodu osobistego. 
4. Płatności: zaliczka przy zgłoszeniu 500 zł/osoba, II rata 500 zł do 31 maja 2020,  
pozostała część należności należy wpłacić najpóźniej do 31 sierpnia 2020. 
 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: 
Kolega Zbigniew Wach 
Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie. 
ul. Ostroroga 83. 
64-100 Leszno 
Tel: 65 520 97 40, 605 173 629. 
e-mail: rzpleszno@o2.pl  
 


