
V Warsztaty ARCHISTERFA - nabór uczestników - szansa na cenę promocyjną dla członków SARP 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją (i galerią zdjęć na dole artykułu) z poprzedniej edycji: 
https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_iv_warsztatow_archistrefa_sarp,3110/ 
 
Przed Wami możliwość integracji z koleżankami i kolegami z innych oddziałów SARP podczas dwóch wspaniałych 18 
godzinnych rejsów na pokładzie nowoczesnego promu (w drodze powrotnej tradycyjna morska zabawa na dyskotece). 
Profesjonalne Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm. Autokarowe zwiedzanie Sztokholmu. Zakwaterowanie w 
nowoczesnych kabinach dwuosobowych wewnętrznych oraz pyszne śniadania i kolacje na promie. 

 
Szczegółowy program: 
Środa 2 listopada 2022 
13.30 : spotkanie uczestników przed dworcem PKP w Gdańsku Oliwie i przejazd autokarami na terminal promowy i 
zaokrętowanie 
14.45 – 17.45 : Warsztaty ARCHISTREFA (blok I) w sali konferencyjnej 
18.00 : Odpłynięcie promu z Gdańska 
18.30 : Kolacja (do wyboru spośród kilku dań) 
Integracja grupy na pokładzie otwartym oraz atrakcje na promie : Piano Bar, Pub, Dyskoteka 
Czwartek 3 listopada 2022 
08.00 : śniadanie (bufet) 
08.45 – 11.45 : Warsztaty ARCHISTREFA (blok II) w Sali konferencyjnej 
12.00 : przypłynięcie promu do Nynashamn i przejazd autokarami do Sztokholmu 
13.20 – 15.50 : Zwiedzanie Sztokholmu 
GRUPA A : przejazd autokarem przez centrum Sztokholmu + spacer z przewodnikiem po Starym Mieście – grupa 
dedykowana osobom, które będą pierwszy raz w Sztokholmie lub chcą indywidualnie spędzić wolny czas , odwiedzić muzea 
czy zrobić zakupy 
GRUPA B : przejazd autokarem pod wybrane obiekty architektoniczne w Sztokholmie + krótki czas wolny w centrum 
15.50 : Przejazd autokarami do Nynashamn  i zaokrętowanie na prom. 
18.00 : Odpłynięcie promu z Nynashamn. 
18.30 : Kolacja (do wyboru spośród kilku dań) 
Atrakcje na promie. Impreza międzyoddziałowa na dyskotece – tematyka stroi : morska. 
Piątek 4 listopada 2022 
08.00 – 11.00 : śniadanie (bufet) + czas wolny 
12.00 : przypłyniecie promu do Gdańska i przejazd autokarami do dworca PKP Gdańsk Oliwa 
13.20 : zakończenie 
 
Zgłoszenia (rezerwacje) wysyłamy na adres: marketing@sarp.pl. Zgłoszenia muszą zawierać imię, nazwisko, nazwę 
Oddziału SARP, datę urodzenia, adres mailowy do korespondencji i numer telefonu (dla wszystkich zgłaszanych osób) oraz 
informację jeżeli zgłaszane osoby mają być zakwaterowane do tej samej kabiny (kto z kim). Osoby zgłaszające się 
indywidualnie zostaną zakwaterowane odpowiednio w kabinach męskich lub damskich dwuosobowych z inna osobą z grupy 
SARP. Możliwa będzie również dopłata do kabiny jednoosobowej. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca także dla osób 
towarzyszących spoza SARP. 
 
Rezerwacje będzie można dowolnie anulować do dnia 16 września br. Po tym terminie rezerwacje należy opłacić do dnia 23 
września br.  Wpłaty dokonywane będą bezpośrednio na rzecz Polferries (szczegółowe informacje zostaną wysłane mailowo 
do uczestników). Armator nie wystawia faktur indywidualnych. Warunki oferty zostały określone dla grupy turystycznej. 
 
Pakiet promocyjny - cena wyłącznie dla członka SARP obejmująca dofinansowanie od firm : 500 zł obejmuje przejazd, 
zakwaterowanie, wyżywienie i transfer autokarem oraz ubezpieczenie grupowe. Zostało już niewiele pakietów 
promocyjnych dla członków SARP - zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt. 
Uwaga ! Ilość pakietów promocyjnych jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń (rezerwacji) . Korzystając z 
pakietu promocyjnego uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich warsztatach prowadzonych przez firmy. 
 
Pakiet podstawowy – w przypadku wyczerpania puli miejsc z pakietu promocyjnego oraz w przypadku osób towarzyszących 
spoza SARP : 1000 zł 
Dopłata do kabiny jednoosobowej : 660 zł (niezależnie od wybranego pakietu) 
 
Zakwaterowanie w tych samych kabinach podczas obu rejsów.  Można pozostawić rzeczy w kabinach na czas wyjazdu do 
Sztokholmu. Osoby , które nie będą chciały jechać do Sztokholmu mogą pozostać na promie lub wyokrętować się na 
indywidualne piesze zwiedzanie Nynashamn.   
Dojazd do Gdańska Oliwy i powrót we własnym zakresie.  
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