2020-03-06 Dzień Kobiet na promie do Szwecji
Drogie Panie, Mości Panny.
Dla uczczenia święta babskiego, Dniem Kobiet zwanego przedstawiamy ofertę nie do odrzucenia, ofertę WOW!. A jest nią 3-dniowy rejs do
Szwecji, z pełnią atrakcji na pokładzie i poza nim.
Czas pędzi nieubłaganie i ani się obejrzycie, a tu nastanie „święto rajstop i goździka”. Porywamy Was drogie Babki (i nie tylko) na 3- dniowy
rejs do Szwecji z zejściem na ląd w pięknym mieście portowym, Nynäshamn.
Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że babki bawią się we własnym gronie wyśmienicie, a z racji ciągłego zapracowania potrzebują radosnej
odskoczni, to wypad ten jest idealnym rozwiązaniem.
Rejs dostarczy Wam dziesiątek atrakcji, zaznacie radosnego umęczenia w tańcu i totalnego resetu. Na statku czeka Was szaleństwo na parkiecie
do samego rana. Barmani zmieszają oszałamiające drinki, które (mamy nadzieję) uderzą Wam do głowy!
Grupa chippendelsów da pokaz, który wspominać będziecie latami! Nie urońcie żadnej chwili, dajcie się ponieść emocjom i przypadkiem nie
oszczędzajcie butów na parkiecie!
Ahoj, morska przygodo!
Będąc już w cudnym Gdańsku oczywiście nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie zabrali Was do miejsca – symbolu miasta. Ale wiedząc, że Wasze
zmęczenie po rejsie sięgać będzie zenitu, nie wymęczymy Was marszrutą :)
Jeśli jeszcze się nie poznaliśmy, a chcecie dołączyć do busowej Rodziny, zapraszamy, nadarza się świetna okazja :) Nie zastanawiajcie się zbyt
długo, busy nie są z gumy :)

Plan wygląda tak:
Piątek:














09:00 wyjazd z Poznania, Rondo Śródka
przyjazd do Gdańska i:
ewentualny obiad w „międzyczasie”
16:45 portowa odprawa biletowa, zaokrętowanie na prom
rejs (z imprezami i zejściem na ląd – 3 dni - zgodnie z grafikiem):
kolacja (dodatkowo płatna)
kosmetyczne konsultacje dla wszystkich chętnych
wieczór rozrywki — karaoke, dyskoteka prowadzona przez DJ,
atrakcja wieczoru -tylko dla Pań pokaz chippendelsów,
dalsze taneczne szaleństwo na parkiecie do białego rana
kasyno pokładowe
nocleg

Sobota:
rejs - ciąg dalszy, a podczas m.in:
 śniadanie w formie szwedzkiego bufetu
 czas wolny w Szwecji — możliwość zejścia na ląd, spacer po urokliwych zakątkach Nynäshamn, możliwość skosztowania lokalnego przysmaku —
wędzonych krewetek, innych dań lokalnej kuchni
ni (w portowej okolicy mnóstwo knajpek)
 pokazy baristy
 loteria fantowa
 kosmetyczne konsultacje dla wszystkich chętnych
 pokładowy świat masaży (płatne dodatkowo)
 wieczór rozrywki -karaoke, kasyno, dyskoteka prowadzona przez DJ, konkursy z nagrodami
 Piano-Bar z muzyką na żywo
 kolacja w formie bufetu szwedzkiego
 nocleg
Niedziela:
rejs- ciąg dalszy
 12:00 wpłynięcie do Gdańska, z promem pożegnanie, wyokrętowanie
 Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 (Pomnik Trzech Krzyży)
 Europejskie Centrum Solidarności /z zewnątrz/
 ok. 18:30 uroczysty wjazd do Poznania, Rondo Śródka, plac Mickiewicza
A zatem… SHOW MUST GO ON! Rejs do Szwecji dla babek (i nie tylko) wraz z zejściem na ląd w Nynäshamn :)
Program organizatora wyprawy promowej: tutaj
Warunki uczestnictwa - tutaj
Informacja o promie – tutaj
Warunki ubezpieczenia - tutaj
Co zabieramy:
Tradycyjnie sznytki i termos. Wygodne buty do łażenia zbawiennymi się okażą zapewne. Dodajmy jeszcze okulary (różowe) na wywołanie słońca.
Węzełek ze strojem „rejsowym” (wizytowym bądź imprezowym), o pantofelkach do tańcowania nie zapominając (toż na morzu całą dobę nudzić się nie
da!). Nie zapominamy o foto aparacie, ładowarce do akumulatorów i power- banku. Niezbędny dowód osobisty.
Koszt: 199 zł (przejazdy, autostrady, ubezpieczenie, organizacja, opieka licencjonowanego pilota podczas całej trasy).
Dodatkowo potrzeba: 299 zł/ (3-dniowy rejs promem na trasie Gdańsk - Nynäshamn – Gdańsk, miejsce w kabinie 4-osobowej z łazienką, wyżywienie na
promie: 1 śniadanie i 1 kolacja na promie z napojami, open bar 1 wieczór ( piwo, wino ), zabawa przy muzyce prowadzona przez DJ-a, występ
hippendelsów, muzyka na żywo w Piano Bar, konkursy z nagrodami, konsultacje kosmetyczne, karaoke, kasyno, możliwość zejścia na ląd w Szwecji ,
opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże Standard.
Opłaty administracyjne i parkingowe (10 zł).
Podczas rejsu płatności możliwe w polskiej walucie (gotówka i karta)
Ponadto przyda się trochę monet na przyjemnostki i pamitki w Szwecji (SEK- korona szwedzka). Przelicznik koron szwedzkich: 100 koron = 40 zł.
Resztę koron wydacie wracając, na pokładzie.
UWAGA:
Ze względu na promocyjną cenę i konieczność powiedzenia imiennej rezerwacji na decyzję i wpłatę czekamy do wtorku (28go stycznia) lub do
wyczerpania „zasobów” busowych. Po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń.
Informacje małym druczkiem:











zapisy: formularz zgłoszeniowy/ e-mail:kontakt@busemzpoznania.pl/
mail:kontakt@busemzpoznania.pl/ tel +48 573 327 881
w zgłoszeniu imiennym prosimy obowiązkowo o numer telefonu
kliknięcie „wezmę udział” nie oznacza rezerwacji miejsca
wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu wyjazdu
wszelkie wpłaty na ten wyjazd (zaliczka i rejs) z racji jego specyfiki nie podlegają zwrotowi w razie rezygnacji z udziału w wyjeździe (prosimy o
przemyślane decyzje dotyczące rezerwacji)
jako, że nie jesteśmy organizatorem rejsu, nie bierzemy odpowiedzialności za jego przebieg
możliwość dopłaty do kabiny 1/ 2- osobowej
po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają dodatkowe szczegółowe informacje w mailu (doprecyzowanie oferty)
W Szwecji obowiązującą walutą jest Korona Szwedzka (SEK), 100 koron szwedzkich = ok. 40 zł. W większości miejsc można płacić w EUR (acz
przyjmują bardzo niechętnie i reszta wydawana w koronach, zatem nastawcie się na korony)

