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SZTOKHOLM 

 

jedna z najpiękniejszych stolic świata. 

Siedziba królów szwedzkich, miasto 

przyznawania prestiżowej Nagrody Nobla. 

O jego urodzie decyduje położenie  

w labiryncie wysp i cieśnin  

oraz oryginalna architektura. 

 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

zaprasza na wycieczkę do SZTOKHOLMU 

połączoną ze zwiedzaniem Archiwum Narodowego Szwecji – Riksarkivet. 
 

Termin wycieczki: 26-29 kwiecień 2014 roku 

 

Program:  
 

Dzień 1: 26.04.2014r. - sobota 

16.45  - spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku, ul. Przemysłowa 1 

zaokrętowanie na prom,  

18.00  - wyjście promu z Gdańska, 

kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg  

Dzień 2: 27.04.2014r. - niedziela 

8.00-10.30  - śniadanie w restauracji na promie, 

13.00  - przyjście promu do Nynäshamn, wyokrętowanie z promu, 

13.30  - przejazd autokarem z Nynäshamn do Sztokholmu, zwiedzanie miasta, m.in. 

autokarowy objazd miasta, Stare Miasto, Wyspa Rycerska, czas wolny 

18.15  - wyjazd do Nynäshamn, 

19.00  - kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki, nocleg  

Dzień 3: 28.04.2014 r. - poniedziałek 

8.00-9.00  - śniadanie w restauracji na promie, 

9.15  - przejazd autokarem z Nynäshamn do Sztokholmu, zwiedzanie miasta m.in. 
Ratusz Sztokholmski, Muzeum Vasa, 

13.15  - Wizyta w Archiwum Narodowym Szwecji – Riksarkivet, 

16.15  - wyjazd ze Sztokholmu do Nynäshamn, 

17.00  - zaokrętowanie na prom, 

18.00  - wyjście promu z Nynäshamn, kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki 

- dyskoteka, nocleg,  

Dzień 4: 29.04.2014r. - wtorek 

8.00-10.30  - śniadanie w restauracji na promie, 

13.00  - przyjście promu do Gdańska, zakończenie imprezy.  



 

 

Koszt wycieczki: 610 PLN 

 

Oferta zawiera: 

- przejazd promem na trasie Gdańsk - Nynäshamn – Gdańsk 

- miejsce w kabinie 4-osobowej wewnętrznej z łazienką 

- wyżywienie na promie: 3 śniadania i 3 kolacje - serwowane  

- przewodnik w Sztokholmie 3 godz. 

- autokar na czas trwania wycieczki 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW  

Do dyspozycji pasażerów na promie: dancing, dyskoteka, restauracja, cafeteria, kawiarnia, 

panorama-bar, sklepy, kantor, kasyno, kino 

 

Cena nie obejmuje: 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ok 250 SEK. 

- wydatków własnych uczestników 

 

 

Zgłoszenia uczestników (w załączeniu) prosimy wypełnić i przesłać do dnia 11 lutego 2014r. 

na adres: sap-prezes@archiwapomorskie.pl lub sap@archiwapomorskie.pl . Do tego dnia 

należy również dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł. Pozostałą kwotę 310 zł należy 

wpłacić do dnia 1 kwietnia 2014 roku. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Monika Płuciennik (telefon: 693339833 lub 

e-mail: sap-prezes@archiwapomorskie.pl). 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

 
 
 

 
 
 
 

Poniżej publikujemy formularz zgłoszeniowy:  
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Zgłoszenie uczestnika wycieczki do Sztokholmu 
organizowanej dniach 26 (sobota) – 29 (wtorek) kwiecień 2014 roku 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

 

Nazwa i adres instytucji 

(opcjonalnie) 

 

 

 

 

Adres a-mail 

 

 

 

 

Telefon (komórkowy) 

 

 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

W ramach rezerwacji miejsca zobowiązuję sie dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 300 

(trzystu) zł do dnia 11 lutego 2014 r. W przypadku mojej rezygnacji ww. kwota nie 

podlega zwrotowi. 

 

Data zgłoszenia i własnoręczny podpis uczestnika  

 

………………………………………………………… 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać do dnia 11 lutego 2014 roku na adres: 

sap-prezes@archiwapomorskie.pl lub sap@archiwapomorskie.pl. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Monika Płuciennik (telefon: 693339833 lub e-

mail: sap-prezes@archiwapomorskie.pl). 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
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