CENNIK PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 2016 / 2017
M/F JAN ŚNIADECKI, M/F KOPERNIK - ŚWINOUJŚCIE - YSTAD & v.v.
01.02-30.03; 08.05-13.06
04.09-14.12.2017
15.01-31.01.2018
O/W

31.03-07.05;
14.06-03.09;
15.12.2017-14.01.2018
O/W

Samochód osobowy*, minibus* + kierowca

930 / 427,8

1035 / 476,1

Duży samochód osobowy**, minibus**, van**,
pojazd holujący*** + kierowca

1135 / 522,1

1265 / 581,9

Motocykl + kierowca

590 / 271,4

660 / 303,6

Dodatkowy pasażer w samochodzie - przejazd, posiłek****, kabina*****
Rower+pasażer******przejazd, jedzenie****, kabina*****

290 / 133,4
425 / 195,5

310 / 142,6
450 / 207

bez opłat

bez opłat

570 / 262,2

630 / 289,8

bez opłat

bez opłat

Pasażerowie zmotoryzowani
(ceny w SEK / PLN)

Dziecko do lat 7 - przejazd, posiłek****, kabina*****
Przyczepa
Rower

Ważne! Dodatek bunkrowy i ekologiczny w wysokości 15 / 6,90 za osobę nie jest wliczony do powyższych cen.
* Samochód osobowy - przewóz obejmuje pojazd, którego wysokość wynosi do 2,4 m, długość do 6 m oraz waga całkowita wynosi do 3,5 tony.
** Duże samochody osobowe, minibusy, vany, techniczne pojazdy holujące - przewóz obejmuje pojazdy, których wysokość wynosi do 3,6 m,
długość do 10 m oraz waga całkowita nie przekracza 3,5 tony. UWAGA! Łączna długość zestawów samochodowych
(np. samochód osob.+przeczepa czy samochód osob.+kemping) nie może przekroczyć 12 m. *** bez samochodu na pojezdzie holującym
**** 2 posiłki ***** Kabina; miejsce w kabinie 2 lub 4 osobowej ****** dwa oddzielnie liczone miejsca dla pasażera i roweru

ZASADY PRZEJAZDU
1. Powyższe ceny dotyczą przejazdu tylko w jedną stronę
2. Sprzedaż biletów na przejazd odbywa się bezpośrendnio na teminalach promowych w Świnoujściu, Ystad
i Trelleborgu bez możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.
3. Bilety pasażerskie sprzedane na podróż promami "Polonią" czy "Skanią" nie będą akceptowane.

M/F GALILEUSZ - ŚWINOUJŚCIE - TRELLEBORG & v.v.
01.02-30.03; 08.05-13.06
04.09-14.12.2017
15.01-31.01.2018
O/W

31.03-07.05;
14.06-03.09;
15.12.2017-14.01.2018
O/W

Samochód osobowy*, minibus* + kierowca

930 / 427,8

1035 / 476,1

Duży samochód osobowy**, minibus**, van**,
pojazd holujący*** + kierowca

1135 / 522,1

1265 / 581,9

Motocykl + kierowca

590 / 271,4

660 / 303,6

Dodatkowy pasażer w samochodzie - przejazd, posiłek****, kabina*****
Rower+pasażer******przejazd, jedzenie****, kabina*****

290 / 133,4
425 / 195,5

310 / 142,6
450 / 207

bez opłat

bez opłat

570 / 262,2

630 / 289,8

bez opłat

bez opłat

Pasażerowie zmotoryzowani
(ceny w SEK / PLN)

Dziecko do lat 7 - przejazd, posiłek****, kabina*****
Przyczepa
Rower

Ważne! Dodatek bunkrowy i ekologiczny w wysokości 15 / 6,90 za osobę nie jest wliczony do powyższych cen.
* Samochód osobowy - przewóz obejmuje pojazd, którego wysokość wynosi do 2,4 m, długość do 6 m oraz waga całkowita wynosi do 3,5 tony.
** Duże samochody osobowe, minibusy, vany, techniczne pojazdy holujące - przewóz obejmuje pojazdy, których wysokość wynosi do 3,6 m,
długość do 10 m oraz waga całkowita nie przekracza 3,5 tony. UWAGA! Łączna długość zestawów samochodowych
(np. samochód osob.+przeczepa czy samochód osob.+kemping) nie może przekroczyć 12 m. *** bez samochodu na pojezdzie holującym
**** 2 posiłki ***** Kabina; miejsce w kabinie 2 lub 4 osobowej ****** dwa oddzielnie liczone miejsca dla pasażera i roweru

ZASADY PRZEJAZDU
1. Powyższe ceny dotyczą przejazdu tylko w jedną stronę
2. Sprzedaż biletów na przejazd odbywa się bezpośrendnio na teminalach promowych w Świnoujściu, Ystad
i Trelleborgu bez możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.
3. Bilety pasażerskie sprzedane na podróż promami "Polonią" czy "Skanią" nie będą akceptowane.

