
Kiedy podróż promem 
staje się urlopem Zarezerwuj posiłek na pokładzie

Podczas rezerwacji biletu skorzystaj również z możliwości 
wstępnej rezerwacji online smacznego posiłku. Ciesz się 
smacznym jedzeniem na pokładzie podczas swojej małej 
morskiej podróży. Przykładowo zamów razem z biletem na prom 
nasz popularny bufet śniadaniowy. Po okazaniu potwierdzenia 
rezerwacji/biletu przy odprawie w ręcznie obsługiwanych 
punktach odprawy lub w automacie w porcie otrzymasz 
voucher, który możesz zrealizować na pokładzie w restauracji.

Usługa zwrotu pieniędzy za bilet

Plany podróży mogą ulec zmianie.

Dzięki usłudze zwrotu pieniędzy za bilet możesz szybko i 
łatwo anulować zakupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy. 
Usługa zwrotu kosztów biletu może zaoszczędzić czas 
podróży budżet, nawet jeśli Twoje plany się zmienią.

• Za dopłatą w wysokości zaledwie 11 euro gwarantu-
jemy większe bezpieczeństwo i elastyczność

• Zamów razem z biletem online, przez aplikację 
 Scandlines lub w Centrum Obsługi Scandlines

• Możliwość zwrotu do 3 miesięcy od anulowania pier-
wotnie zarezerwowanego rejsu

• Częściowo wykorzystane bilety dzienne, bilety tam
  i z powrotem oraz opłata manipulacyjna, a także cena 

usługi zwrotu pieniędzy za bilet nie są zwracane.

Ta usługa obowiązuje wyłącznie dla pojazdów 
zmotoryzowanych.

Zakup usługi zwrotu pieniędzy za 
bilet przez Internet

Warunki uczestnictwa dla usługi zwrotu pieniędzy podane są tutaj.
 (www.scandlines.de/kunden-service/ticketrueckgabe-service)

Usługa zwrotu pieniędzy umożliwia późniejsze 
anulowanie niniejszej rezerwacji i pełny zwrot 
kosztów biletu.

Tak, proszę – 11 euro

Nie, dziękuję

Program lojalnościowy

Do Skandynawii prowadzi wiele dróg, lecz najkrótsza z 

nich wiedzie PRZEZ Morze Bałtyckie. Dzięki naszym przy-

jaznym dla klimatu promom hybrydowym możesz obrać 

kurs bezpośrednio na Danię i Szwecję. Już sama podróż jest 

relaksującym doświadczeniem – z przerwą na pokładzie ze 

skandynawskim jedzeniem i dużą ilością świeżego mors-

kiego powietrza. Ciesz się z możliwości zaplanowania swojej 

wymarzonej podróży według własnych potrzeb: elastycznie i 

indywidualnie.

W wygodny sposób zaplanuj, kiedy odbędzie się Twoja 

podróż i zaoszczędź dzięki rezerwacji online – do Twojej 

dyspozycji jest 60 wyjść promów codziennie

z Puttgarden i Rostock. Nawet jeśli Twoje plany się zmienią: 

po prostu zwracasz bilet. Oferujemy większe bezpieczeń-

stwo, dodatkowy czas na pokładzie i największą 

elastyczność w planowaniu podróży przy zachowaniu 

wysokich standardów ochrony klimatu.

Punkty przy Każdym zakupie*
Zbieraj cenne punkty przy każdym 
zakupie przez stronę internetową, w 
porcie, na promie i w BorderShop..

Zawsze oferty specjalne i rabaty
Wiele wspaniałych ofert dla członków 
na pokładzie promu i w BorderShop.

*Punkty nie są naliczane przy zakupie wyrobów tytoniowych, magazynów i gazet, a także 
przy zakupie biletów autobusowych i na samochody ciężarowe oraz biletów zakupionych 
w Helsingborg

** Bilety za punkty SMILE są widoczne dopiero po zebraniu co najmniej 25 000 punktów. 
Dowiedz się więcej na scandlines.pl/smile/

Bilet z punktami SMILE**
Tylko jako członek programu SMILE 
możesz kupić ten darmowy bilet 
za 25 000 punktów.

Inspiracje i wskazówki dla
 podróżujących
Dobre wskazówki dotyczące 
przyjazdu i dostosowane do Ciebie 
inspiracje na przyszłe podróże.

SZYBSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ DROGA DO 
DARMOWEGO BILETU ZA PUNKTY SMILE.
Jeśli zbierasz punkty w programie SMILE i korzystasz z taryfy STANDARD, to już 

od 6-go rejsu masz wystarczająco dużo punktów, aby otrzymać darmowy bilet za 

punkty SMILE – a w przypadku biletów FLEX nawet od 3-go rejsu !

I JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI PRZY REZERWACJI ONLINE

-  Płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście dokonujesz rezerwacji

-  Taryfy specjalne z niskimi cenami i jeszcze lepszymi warunkami 

 anulowania rezerwacji

-  Dokonaj wygodnej i szybkiej rezerwacji z pojazdem samochodowym 

 o długości 6 metrów przy automacie z potwierdzeniem rezerwacji

Korzyści dla osób 
często podróżujących

1 2 3
Zarejestruj się na 

scandlines.pl/smile/
Pobierz aplikację 

Scandlines
Pokaż swoją kartę SMILE 
na smartfonie za każdym 
razem podczas zakupów

Zostań członkiem SMILE
APLIKACJA SCANDLINES 
Kup bilet na rejs bezpośrednio dzięki aplikacji Scandlines
w preferowanym terminie. Bilet zostanie automatycznie zapisany w 
aplikacji, a Ty masz możliwość dokonania odprawy w porcie bezpośrednio 
za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Ponadto możesz przejrzeć 
aktualny rozkład rejsów i otrzymać informacje dotyczące sklepów, 
restauracji, pokładu słonecznego i wielu innych opcji na promach. Koniec z 
papierkową robotą i zapomnianymi biletami! Pobierz darmową aplikacje z 
Google Play lub App Store.

OFERTY DLA CIEBIE –
przed podróżą z Scandlines, w jej trakcie oraz 
także po zakończeniu

PRZYSZŁOŚĆ BEZ ZANIECZY-
SZCZEŃ POWIETRZA
Już od 2013 roku Scandlines stawia na promy z ekologiczniejszym 
napędem hybrydowym. Wraz z zastosowaniem opracowanej 
przez Norsepower Oy Ltd technologii napędu wiatrowego emisja 
CO2 na trasie Rostock–Gedser pływającego promu hybrydowego 
„Copenhagen” ulegnie dalszej redukcji..

Wraz z decyzją zamontowania na „Copenhagen” wirującego 
żagla armator ponownie sięga po znaną już od 100 lat koncepcję 
silnika Flettnera i tym samym inwestuje w ekologiczną tech-
nologię napędu wiatrowego. 

Wirujący żagiel to obracający się 30-metrowy cylinder, którego 
technologia opiera się na tak zwanym efekcie Magnusa. Różnica 
prędkości wiatru po obu stronach cylindra prowadzi do różnicy 
ciśnień, która generuje siłę prostopadłą do kierunku wiatru. 
Właśnie ta siła pomaga pchać statek do przodu przez wodę.

Trasa pomiędzy Rostockiem na południu a Gedser na północy 
jest prawie prostopadła do wiejących przeważnie z zachodu 
wiatrów – idealne warunki dla zastosowania wirującego żagla. 
Poprzez zamontowanie żagla Scandlines przewiduje redukcję 
emisji CO2 promu hybrydowego „Copenhagen” od czterech do 
pięciu procent..

Wizja ekologicznych podróży promowych sięga jeszcze dalej: w 
następnej kolejności prom hybrydowy „Berlin” zostanie również 
wyposażony w wirujący żagiel. Podczas ostatniego pobytu w 
stoczni „Prins Richard” został wyposażony w nowe, ciche i ener-
gooszczędne silniki odrzutowe.

Kiedy podróż promem 
staje się urlopem

WAŻNE INFORMACJE

Okres obowiązywania cen
Jeżeli opłata za bilety jest dokonywana w innej walucie niż 
waluta krajowa, wówczas przeliczenie na walutę krajową 
następuje na podstawie aktualnego kursu wymiany walut. 
Obowiązują Ogóle Warunki Przewozu Scandlines Deutschland 
GmbH, do wglądu na stronie www.scandlines.pl. 

Definicja pojazdu
Stosowanie taryf dla samochodów osobowych, samochodów 
kempingowych, vanów i zestawów pojazdów dla transportu 
osób: niniejsze stawki obowiązują dla pojazdów o długości do 6 
m, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym są dopuszczone do 
przewozu maksymalnie 9 osób, o maksymalnej dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t i są ubezpieczone zgodnie z przepis-
ami ustawowymi. Pojazdy (w tym przyczepy) o długo-
ści ponad 6 m i masie pojazdu ciągnącego do 3,5 t zaliczają 
się do odpowiedniej wymienionej poniżej kategorii cenowej 
pojazdów i kategorii długości. Dla samochodów kempingowych 
(niezależnie od masy) stosuje się odpowiednią taryfę, jeśli 
pojazd zgodnie z dokumentami pojazdu został dopuszczony do 
ruchu jako samochód kempingowy.
Dla zestawów pojazdów (o maks. dopuszczalnej masie pojazdu 
ciągnącego 3,5 t) dopuszczalne jest stosowanie tych taryf, jeśli 
składają się z wymienionych wyżej samochodów osobowych 
(zgodnie z dowodem rejestracyjnym dopuszczonych do ruchu 
jako samochody osobowe dla maks. 9 osób) lub samochodów 
kempingowych z przyczepą. Całkowita długość zestawu ma 
decydujące znaczenie przy wyborze taryfy.

Długość odnosi się do całkowitej jednostki pojazdowej wraz z 
hakiem holowniczym, przyczepką, uchwytem na rower itp. W 
przypadku pojazdów, których te przepisy nie dotyczą, stosuje się 
nasze taryfy frachtowe lub autobusowe.
Inne pojazdy: pod pojęciem motocykla, motoroweru oraz 
certyfikowanego przez UE 3-kołowego skutera należy rozumieć 
pojazd dla maks. 3 osób z przyczepą boczną. Quady są klas-
yfikowane jako motocykl. Trajki i mikrosamochody jak smarty 
klasyfi kuje sie jako samochody osobowe. Taryfy dla samocho-
dów osobowych o długości powyżej 6 m znajdują się na stronie 
www.scandlines.de.

Dokumenty podróżne
Należy pamiętać, aby mieć przy sobie ważne dokumenty 
podróżne. Przed rozpoczęciem podróży należy odpowiednio 
wcześnie zasięgnąć informacji w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, także o ewentualnych ograniczeniach podróży. 
Podczas wjazdu do Danii i Szwecji są przeprowadzane losowo 
kontrole graniczne.

Zarezerwuj posiłek na pokładzie

Podczas rezerwacji biletu skorzystaj również z możliwości 
wstępnej rezerwacji online smacznego posiłku. Ciesz się 
smacznym jedzeniem na pokładzie podczas swojej małej 
morskiej podróży. Przykładowo zamów razem z biletem na prom 
nasz popularny bufet śniadaniowy. Po okazaniu potwierdzenia 
rezerwacji/biletu przy odprawie w ręcznie obsługiwanych 
punktach odprawy lub w automacie w porcie otrzymasz 
voucher, który możesz zrealizować na pokładzie w restauracji.

Usługa zwrotu pieniędzy za bilet

Plany podróży mogą ulec zmianie.

Dzięki usłudze zwrotu pieniędzy za bilet możesz szybko i 
łatwo anulować zakupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy. 
Usługa zwrotu kosztów biletu może zaoszczędzić czas 
podróży budżet, nawet jeśli Twoje plany się zmienią.

•Za dopłatą w wysokości zaledwie 11 euro gwarantu-
jemy większe bezpieczeństwo i elastyczność

•Zamów razem z biletem online, przez aplikację 
Scandlines lub w Centrum Obsługi Scandlines

•Możliwość zwrotu do 3 miesięcy od anulowania pier-
wotnie zarezerwowanego rejsu

•Częściowo wykorzystane bilety dzienne, bilety tam
 i z powrotem oraz opłata manipulacyjna, a także cena 
usługi zwrotu pieniędzy za bilet nie są zwracane.

Ta usługa obowiązuje wyłącznie dla pojazdów 
zmotoryzowanych.

Zakup usługi zwrotu pieniędzy za 
bilet przez Internet

Warunki uczestnictwa dla usługi zwrotu pieniędzy podane są tutaj.
 (www.scandlines.de/kunden-service/ticketrueckgabe-service)

Usługa zwrotu pieniędzy umożliwia późniejsze 
anulowanie niniejszej rezerwacji i pełny zwrot 
kosztów biletu.

Tak, proszę – 11 euro

Nie, dziękuję

Program lojalnościowy

Do Skandynawii prowadzi wiele dróg, lecz najkrótsza z 

nich wiedzie PRZEZ Morze Bałtyckie. Dzięki naszym przy-

jaznym dla klimatu promom hybrydowym możesz obrać 

kurs bezpośrednio na Danię i Szwecję. Już sama podróż jest 

relaksującym doświadczeniem – z przerwą na pokładzie ze 

skandynawskim jedzeniem i dużą ilością świeżego mors-

kiego powietrza. Ciesz się z możliwości zaplanowania swojej 

wymarzonej podróży według własnych potrzeb: elastycznie i 

indywidualnie.

W wygodny sposób zaplanuj, kiedy odbędzie się Twoja 

podróż i zaoszczędź dzięki rezerwacji online – do Twojej 

dyspozycji jest 60 wyjść promów codziennie

z Puttgarden i Rostock. Nawet jeśli Twoje plany się zmienią: 

po prostu zwracasz bilet. Oferujemy większe bezpieczeń-

stwo, dodatkowy czas na pokładzie i największą 

elastyczność w planowaniu podróży przy zachowaniu 

wysokich standardów ochrony klimatu.

Punkty przy Każdym zakupie*
Zbieraj cenne punkty przy każdym 
zakupie przez stronę internetową, w 
porcie, na promie i w BorderShop..

Zawsze oferty specjalne i rabaty
Wiele wspaniałych ofert dla członków 
na pokładzie promu i w BorderShop.

*Punkty nie są naliczane przy zakupie wyrobów tytoniowych, magazynów i gazet, a także 
przy zakupie biletów autobusowych i na samochody ciężarowe oraz biletów zakupionych 
w Helsingborg

** Bilety za punkty SMILE są widoczne dopiero po zebraniu co najmniej 25 000 punktów. 
Dowiedz się więcej na scandlines.pl/smile/

Bilet z punktami SMILE**
Tylko jako członek programu SMILE 
możesz kupić ten darmowy bilet 
za 25 000 punktów.

Inspiracje i wskazówki dla
 podróżujących
Dobre wskazówki dotyczące 
przyjazdu i dostosowane do Ciebie 
inspiracje na przyszłe podróże.

SZYBSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ DROGA DO 
DARMOWEGO BILETU ZA PUNKTY SMILE.
Jeśli zbierasz punkty w programie SMILE i korzystasz z taryfy STANDARD, to już 

od 6-go rejsu masz wystarczająco dużo punktów, aby otrzymać darmowy bilet za 

punkty SMILE – a w przypadku biletów FLEX nawet od 3-go rejsu !

I JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI PRZY REZERWACJI ONLINE

- Płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście dokonujesz rezerwacji

- Taryfy specjalne z niskimi cenami i jeszcze lepszymi warunkami 

anulowania rezerwacji

- Dokonaj wygodnej i szybkiej rezerwacji z pojazdem samochodowym 

o długości 6 metrów przy automacie z potwierdzeniem rezerwacji

Korzyści dla osób 
często podróżujących
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Pobierz aplikację 

Scandlines
Pokaż swoją kartę SMILE 
na smartfonie za każdym 
razem podczas zakupów

Zostań członkiem SMILE
APLIKACJA SCANDLINES 
Kup bilet na rejs bezpośrednio dzięki aplikacji Scandlines
w preferowanym terminie. Bilet zostanie automatycznie zapisany w 
aplikacji, a Ty masz możliwość dokonania odprawy w porcie bezpośrednio 
za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Ponadto możesz przejrzeć 
aktualny rozkład rejsów i otrzymać informacje dotyczące sklepów, 
restauracji, pokładu słonecznego i wielu innych opcji na promach. Koniec z 
papierkową robotą i zapomnianymi biletami! Pobierz darmową aplikacje z 
Google Play lub App Store.

OFERTY DLA CIEBIE –
przed podróżą z Scandlines, w jej trakcie oraz 
także po zakończeniu

Kompozytowa 
osłona wirnikaWysokość: 

30 m

Średnica:
5 m

Stalowa podstawa

SCANDLINES POLEGA NA ENERGII WIATROWEJ
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W TEN SPOSÓB DZIAŁA 
ŻAGIEL WIRNIKOWY

1 Żagiel wirnikowy jako napęd
wykorzystuje efekt Magnusa.

2 Gdy wiatr przechodzi
przez obracający się cylinder, 
z przodu generowane jest 
podciśnienie, a z tyłu 
nadciśnienie.

3 Różnica ciśnień tworzy siłę,
która pomaga pchać
statek do przodu przez wodę. 
Dzięki temu prom może zmniejszyć
wykorzystanie generatorów
diesla i zmniejszyć
emisję CO o:

1. Wydanie

Rozkłady 
jazdy i 
taryfy 2022
do Danii i Szwecji

25.04.2022 - 16.04.2023

Teraz z 5% 
rabatem
osobowe przy 

rezerwacji online

Puttgarden

Rostock

Gedser
Rødby

Helsingborg

Malmö

Helsingør

Copenhagen

DENMARK

GERMANY

SWEDEN

© Scandlines, 1. wydanie HFP 2022, r. Pomyłki i zmiany zastrzeżone

Scandlines Deutschland GmbH    

Drehbahn 7 I 20354 Hamburg

Rezerwacje i informacje: +49 (0) 381 - 77 88 77 66 

buchung@scandlines.com   |   www.scandlines.pl

@ScandlinesDeutschland

PRZYSZŁOŚĆ BEZ ZANIECZY-
SZCZEŃ POWIETRZA
Już od 2013 roku Scandlines stawia na promy z ekologiczniejszym 
napędem hybrydowym. Wraz z zastosowaniem opracowanej 
przez Norsepower Oy Ltd technologii napędu wiatrowego emisja 
CO2 na trasie Rostock–Gedser pływającego promu hybrydowego 
„Copenhagen” ulegnie dalszej redukcji..

Wraz z decyzją zamontowania na „Copenhagen” wirującego 
żagla armator ponownie sięga po znaną już od 100 lat koncepcję 
silnika Flettnera i tym samym inwestuje w ekologiczną tech-
nologię napędu wiatrowego. 

Wirujący żagiel to obracający się 30-metrowy cylinder, którego 
technologia opiera się na tak zwanym efekcie Magnusa. Różnica 
prędkości wiatru po obu stronach cylindra prowadzi do różnicy 
ciśnień, która generuje siłę prostopadłą do kierunku wiatru. 
Właśnie ta siła pomaga pchać statek do przodu przez wodę.

Trasa pomiędzy Rostockiem na południu a Gedser na północy 
jest prawie prostopadła do wiejących przeważnie z zachodu 
wiatrów – idealne warunki dla zastosowania wirującego żagla. 
Poprzez zamontowanie żagla Scandlines przewiduje redukcję 
emisji CO2 promu hybrydowego „Copenhagen” od czterech do 
pięciu procent..

Wizja ekologicznych podróży promowych sięga jeszcze dalej: w 
następnej kolejności prom hybrydowy „Berlin” zostanie również 
wyposażony w wirujący żagiel. Podczas ostatniego pobytu w 
stoczni „Prins Richard” został wyposażony w nowe, ciche i ener-
gooszczędne silniki odrzutowe.

Kiedy podróż promem 
staje się urlopem

WAŻNE INFORMACJE

Okres obowiązywania cen
Jeżeli opłata za bilety jest dokonywana w innej walucie niż 
waluta krajowa, wówczas przeliczenie na walutę krajową 
następuje na podstawie aktualnego kursu wymiany walut. 
Obowiązują Ogóle Warunki Przewozu Scandlines Deutschland 
GmbH, do wglądu na stronie www.scandlines.pl. 

Definicja pojazdu
Stosowanie taryf dla samochodów osobowych, samochodów 
kempingowych, vanów i zestawów pojazdów dla transportu 
osób: niniejsze stawki obowiązują dla pojazdów o długości do 6 
m, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym są dopuszczone do 
przewozu maksymalnie 9 osób, o maksymalnej dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t i są ubezpieczone zgodnie z przepis-
ami ustawowymi. Pojazdy (w tym przyczepy) o długo-
ści ponad 6 m i masie pojazdu ciągnącego do 3,5 t zaliczają 
się do odpowiedniej wymienionej poniżej kategorii cenowej 
pojazdów i kategorii długości. Dla samochodów kempingowych 
(niezależnie od masy) stosuje się odpowiednią taryfę, jeśli 
pojazd zgodnie z dokumentami pojazdu został dopuszczony do 
ruchu jako samochód kempingowy.
Dla zestawów pojazdów (o maks. dopuszczalnej masie pojazdu 
ciągnącego 3,5 t) dopuszczalne jest stosowanie tych taryf, jeśli 
składają się z wymienionych wyżej samochodów osobowych 
(zgodnie z dowodem rejestracyjnym dopuszczonych do ruchu 
jako samochody osobowe dla maks. 9 osób) lub samochodów 
kempingowych z przyczepą. Całkowita długość zestawu ma 
decydujące znaczenie przy wyborze taryfy.

Długość odnosi się do całkowitej jednostki pojazdowej wraz z 
hakiem holowniczym, przyczepką, uchwytem na rower itp. W 
przypadku pojazdów, których te przepisy nie dotyczą, stosuje się 
nasze taryfy frachtowe lub autobusowe.
Inne pojazdy: pod pojęciem motocykla, motoroweru oraz 
certyfikowanego przez UE 3-kołowego skutera należy rozumieć 
pojazd dla maks. 3 osób z przyczepą boczną. Quady są klas-
yfikowane jako motocykl. Trajki i mikrosamochody jak smarty 
klasyfi kuje sie jako samochody osobowe. Taryfy dla samocho-
dów osobowych o długości powyżej 6 m znajdują się na stronie 
www.scandlines.de.

Dokumenty podróżne
Należy pamiętać, aby mieć przy sobie ważne dokumenty 
podróżne. Przed rozpoczęciem podróży należy odpowiednio 
wcześnie zasięgnąć informacji w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, także o ewentualnych ograniczeniach podróży. 
Podczas wjazdu do Danii i Szwecji są przeprowadzane losowo 
kontrole graniczne.

Zarezerwuj posiłek na pokładzie

Podczas rezerwacji biletu skorzystaj również z możliwości 
wstępnej rezerwacji online smacznego posiłku. Ciesz się 
smacznym jedzeniem na pokładzie podczas swojej małej 
morskiej podróży. Przykładowo zamów razem z biletem na prom 
nasz popularny bufet śniadaniowy. Po okazaniu potwierdzenia 
rezerwacji/biletu przy odprawie w ręcznie obsługiwanych 
punktach odprawy lub w automacie w porcie otrzymasz 
voucher, który możesz zrealizować na pokładzie w restauracji.

Usługa zwrotu pieniędzy za bilet

Plany podróży mogą ulec zmianie.

Dzięki usłudze zwrotu pieniędzy za bilet możesz szybko i 
łatwo anulować zakupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy. 
Usługa zwrotu kosztów biletu może zaoszczędzić czas 
podróży budżet, nawet jeśli Twoje plany się zmienią.

•Za dopłatą w wysokości zaledwie 11 euro gwarantu-
jemy większe bezpieczeństwo i elastyczność

•Zamów razem z biletem online, przez aplikację 
Scandlines lub w Centrum Obsługi Scandlines

•Możliwość zwrotu do 3 miesięcy od anulowania pier-
wotnie zarezerwowanego rejsu

•Częściowo wykorzystane bilety dzienne, bilety tam
 i z powrotem oraz opłata manipulacyjna, a także cena 
usługi zwrotu pieniędzy za bilet nie są zwracane.

Ta usługa obowiązuje wyłącznie dla pojazdów 
zmotoryzowanych.

Zakup usługi zwrotu pieniędzy za 
bilet przez Internet

Warunki uczestnictwa dla usługi zwrotu pieniędzy podane są tutaj.
 (www.scandlines.de/kunden-service/ticketrueckgabe-service)

Usługa zwrotu pieniędzy umożliwia późniejsze 
anulowanie niniejszej rezerwacji i pełny zwrot 
kosztów biletu.

Tak, proszę – 11 euro

Nie, dziękuję

Program lojalnościowy

Do Skandynawii prowadzi wiele dróg, lecz najkrótsza z 

nich wiedzie PRZEZ Morze Bałtyckie. Dzięki naszym przy-

jaznym dla klimatu promom hybrydowym możesz obrać 

kurs bezpośrednio na Danię i Szwecję. Już sama podróż jest 

relaksującym doświadczeniem – z przerwą na pokładzie ze 

skandynawskim jedzeniem i dużą ilością świeżego mors-

kiego powietrza. Ciesz się z możliwości zaplanowania swojej 

wymarzonej podróży według własnych potrzeb: elastycznie i 

indywidualnie.

W wygodny sposób zaplanuj, kiedy odbędzie się Twoja 

podróż i zaoszczędź dzięki rezerwacji online – do Twojej 

dyspozycji jest 60 wyjść promów codziennie

z Puttgarden i Rostock. Nawet jeśli Twoje plany się zmienią: 

po prostu zwracasz bilet. Oferujemy większe bezpieczeń-

stwo, dodatkowy czas na pokładzie i największą 

elastyczność w planowaniu podróży przy zachowaniu 

wysokich standardów ochrony klimatu.

Punkty przy Każdym zakupie*
Zbieraj cenne punkty przy każdym 
zakupie przez stronę internetową, w 
porcie, na promie i w BorderShop..

Zawsze oferty specjalne i rabaty
Wiele wspaniałych ofert dla członków 
na pokładzie promu i w BorderShop.

*Punkty nie są naliczane przy zakupie wyrobów tytoniowych, magazynów i gazet, a także 
przy zakupie biletów autobusowych i na samochody ciężarowe oraz biletów zakupionych 
w Helsingborg

** Bilety za punkty SMILE są widoczne dopiero po zebraniu co najmniej 25 000 punktów. 
Dowiedz się więcej na scandlines.pl/smile/

Bilet z punktami SMILE**
Tylko jako członek programu SMILE 
możesz kupić ten darmowy bilet 
za 25 000 punktów.

Inspiracje i wskazówki dla
 podróżujących
Dobre wskazówki dotyczące 
przyjazdu i dostosowane do Ciebie 
inspiracje na przyszłe podróże.

SZYBSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ DROGA DO 
DARMOWEGO BILETU ZA PUNKTY SMILE.
Jeśli zbierasz punkty w programie SMILE i korzystasz z taryfy STANDARD, to już 

od 6-go rejsu masz wystarczająco dużo punktów, aby otrzymać darmowy bilet za 

punkty SMILE – a w przypadku biletów FLEX nawet od 3-go rejsu !

I JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI PRZY REZERWACJI ONLINE

- Płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście dokonujesz rezerwacji

- Taryfy specjalne z niskimi cenami i jeszcze lepszymi warunkami 

anulowania rezerwacji

- Dokonaj wygodnej i szybkiej rezerwacji z pojazdem samochodowym 

o długości 6 metrów przy automacie z potwierdzeniem rezerwacji

Korzyści dla osób 
często podróżujących
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Pobierz aplikację 

Scandlines
Pokaż swoją kartę SMILE 
na smartfonie za każdym 
razem podczas zakupów

Zostań członkiem SMILE
APLIKACJA SCANDLINES 
Kup bilet na rejs bezpośrednio dzięki aplikacji Scandlines
w preferowanym terminie. Bilet zostanie automatycznie zapisany w 
aplikacji, a Ty masz możliwość dokonania odprawy w porcie bezpośrednio 
za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Ponadto możesz przejrzeć 
aktualny rozkład rejsów i otrzymać informacje dotyczące sklepów, 
restauracji, pokładu słonecznego i wielu innych opcji na promach. Koniec z 
papierkową robotą i zapomnianymi biletami! Pobierz darmową aplikacje z 
Google Play lub App Store.

OFERTY DLA CIEBIE –
przed podróżą z Scandlines, w jej trakcie oraz 
także po zakończeniu

Kompozytowa 
osłona wirnikaWysokość: 

30 m

Średnica:
5 m

Stalowa podstawa

SCANDLINES POLEGA NA ENERGII WIATROWEJ
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W TEN SPOSÓB DZIAŁA 
ŻAGIEL WIRNIKOWY

1 Żagiel wirnikowy jako napęd
wykorzystuje efekt Magnusa.

2 Gdy wiatr przechodzi
przez obracający się cylinder, 
z przodu generowane jest 
podciśnienie, a z tyłu 
nadciśnienie.

3 Różnica ciśnień tworzy siłę,
która pomaga pchać
statek do przodu przez wodę. 
Dzięki temu prom może zmniejszyć
wykorzystanie generatorów
diesla i zmniejszyć
emisję CO o:

1. Wydanie

Rozkłady 
jazdy i 
taryfy 2022
do Danii i Szwecji

25.04.2022 - 16.04.2023

Teraz z 5% 
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osobowe przy 
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PRZYSZŁOŚĆ BEZ ZANIECZY-
SZCZEŃ POWIETRZA
Już od 2013 roku Scandlines stawia na promy z ekologiczniejszym 
napędem hybrydowym. Wraz z zastosowaniem opracowanej 
przez Norsepower Oy Ltd technologii napędu wiatrowego emisja 
CO2 na trasie Rostock–Gedser pływającego promu hybrydowego 
„Copenhagen” ulegnie dalszej redukcji..

Wraz z decyzją zamontowania na „Copenhagen” wirującego 
żagla armator ponownie sięga po znaną już od 100 lat koncepcję 
silnika Flettnera i tym samym inwestuje w ekologiczną tech-
nologię napędu wiatrowego. 

Wirujący żagiel to obracający się 30-metrowy cylinder, którego 
technologia opiera się na tak zwanym efekcie Magnusa. Różnica 
prędkości wiatru po obu stronach cylindra prowadzi do różnicy 
ciśnień, która generuje siłę prostopadłą do kierunku wiatru. 
Właśnie ta siła pomaga pchać statek do przodu przez wodę.

Trasa pomiędzy Rostockiem na południu a Gedser na północy 
jest prawie prostopadła do wiejących przeważnie z zachodu 
wiatrów – idealne warunki dla zastosowania wirującego żagla. 
Poprzez zamontowanie żagla Scandlines przewiduje redukcję 
emisji CO2 promu hybrydowego „Copenhagen” od czterech do 
pięciu procent..

Wizja ekologicznych podróży promowych sięga jeszcze dalej: w 
następnej kolejności prom hybrydowy „Berlin” zostanie również 
wyposażony w wirujący żagiel. Podczas ostatniego pobytu w 
stoczni „Prins Richard” został wyposażony w nowe, ciche i ener-
gooszczędne silniki odrzutowe.

Kiedy podróż promem 
staje się urlopem

WAŻNE INFORMACJE

Okres obowiązywania cen
Jeżeli opłata za bilety jest dokonywana w innej walucie niż 
waluta krajowa, wówczas przeliczenie na walutę krajową 
następuje na podstawie aktualnego kursu wymiany walut. 
Obowiązują Ogóle Warunki Przewozu Scandlines Deutschland 
GmbH, do wglądu na stronie www.scandlines.pl. 

Definicja pojazdu
Stosowanie taryf dla samochodów osobowych, samochodów 
kempingowych, vanów i zestawów pojazdów dla transportu 
osób: niniejsze stawki obowiązują dla pojazdów o długości do 6 
m, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym są dopuszczone do 
przewozu maksymalnie 9 osób, o maksymalnej dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t i są ubezpieczone zgodnie z przepis-
ami ustawowymi. Pojazdy (w tym przyczepy) o długo-
ści ponad 6 m i masie pojazdu ciągnącego do 3,5 t zaliczają 
się do odpowiedniej wymienionej poniżej kategorii cenowej 
pojazdów i kategorii długości. Dla samochodów kempingowych 
(niezależnie od masy) stosuje się odpowiednią taryfę, jeśli 
pojazd zgodnie z dokumentami pojazdu został dopuszczony do 
ruchu jako samochód kempingowy.
Dla zestawów pojazdów (o maks. dopuszczalnej masie pojazdu 
ciągnącego 3,5 t) dopuszczalne jest stosowanie tych taryf, jeśli 
składają się z wymienionych wyżej samochodów osobowych 
(zgodnie z dowodem rejestracyjnym dopuszczonych do ruchu 
jako samochody osobowe dla maks. 9 osób) lub samochodów 
kempingowych z przyczepą. Całkowita długość zestawu ma 
decydujące znaczenie przy wyborze taryfy.

Długość odnosi się do całkowitej jednostki pojazdowej wraz z 
hakiem holowniczym, przyczepką, uchwytem na rower itp. W 
przypadku pojazdów, których te przepisy nie dotyczą, stosuje się 
nasze taryfy frachtowe lub autobusowe.
Inne pojazdy: pod pojęciem motocykla, motoroweru oraz 
certyfikowanego przez UE 3-kołowego skutera należy rozumieć 
pojazd dla maks. 3 osób z przyczepą boczną. Quady są klas-
yfikowane jako motocykl. Trajki i mikrosamochody jak smarty 
klasyfi kuje sie jako samochody osobowe. Taryfy dla samocho-
dów osobowych o długości powyżej 6 m znajdują się na stronie 
www.scandlines.de.

Dokumenty podróżne
Należy pamiętać, aby mieć przy sobie ważne dokumenty 
podróżne. Przed rozpoczęciem podróży należy odpowiednio 
wcześnie zasięgnąć informacji w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, także o ewentualnych ograniczeniach podróży. 
Podczas wjazdu do Danii i Szwecji są przeprowadzane losowo 
kontrole graniczne.

Zarezerwuj posiłek na pokładzie

Podczas rezerwacji biletu skorzystaj również z możliwości 
wstępnej rezerwacji online smacznego posiłku. Ciesz się 
smacznym jedzeniem na pokładzie podczas swojej małej 
morskiej podróży. Przykładowo zamów razem z biletem na prom 
nasz popularny bufet śniadaniowy. Po okazaniu potwierdzenia 
rezerwacji/biletu przy odprawie w ręcznie obsługiwanych 
punktach odprawy lub w automacie w porcie otrzymasz 
voucher, który możesz zrealizować na pokładzie w restauracji.

Usługa zwrotu pieniędzy za bilet

Plany podróży mogą ulec zmianie.

Dzięki usłudze zwrotu pieniędzy za bilet możesz szybko i 
łatwo anulować zakupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy. 
Usługa zwrotu kosztów biletu może zaoszczędzić czas 
podróży budżet, nawet jeśli Twoje plany się zmienią.

•Za dopłatą w wysokości zaledwie 11 euro gwarantu-
jemy większe bezpieczeństwo i elastyczność

•Zamów razem z biletem online, przez aplikację 
Scandlines lub w Centrum Obsługi Scandlines

•Możliwość zwrotu do 3 miesięcy od anulowania pier-
wotnie zarezerwowanego rejsu

•Częściowo wykorzystane bilety dzienne, bilety tam
 i z powrotem oraz opłata manipulacyjna, a także cena 
usługi zwrotu pieniędzy za bilet nie są zwracane.

Ta usługa obowiązuje wyłącznie dla pojazdów 
zmotoryzowanych.

Zakup usługi zwrotu pieniędzy za 
bilet przez Internet

Warunki uczestnictwa dla usługi zwrotu pieniędzy podane są tutaj.
 (www.scandlines.de/kunden-service/ticketrueckgabe-service)

Usługa zwrotu pieniędzy umożliwia późniejsze 
anulowanie niniejszej rezerwacji i pełny zwrot 
kosztów biletu.

Tak, proszę – 11 euro

Nie, dziękuję

Program lojalnościowy

Do Skandynawii prowadzi wiele dróg, lecz najkrótsza z 

nich wiedzie PRZEZ Morze Bałtyckie. Dzięki naszym przy-

jaznym dla klimatu promom hybrydowym możesz obrać 

kurs bezpośrednio na Danię i Szwecję. Już sama podróż jest 

relaksującym doświadczeniem – z przerwą na pokładzie ze 

skandynawskim jedzeniem i dużą ilością świeżego mors-

kiego powietrza. Ciesz się z możliwości zaplanowania swojej 

wymarzonej podróży według własnych potrzeb: elastycznie i 

indywidualnie.

W wygodny sposób zaplanuj, kiedy odbędzie się Twoja 

podróż i zaoszczędź dzięki rezerwacji online – do Twojej 

dyspozycji jest 60 wyjść promów codziennie

z Puttgarden i Rostock. Nawet jeśli Twoje plany się zmienią: 

po prostu zwracasz bilet. Oferujemy większe bezpieczeń-

stwo, dodatkowy czas na pokładzie i największą 

elastyczność w planowaniu podróży przy zachowaniu 

wysokich standardów ochrony klimatu.

Punkty przy Każdym zakupie*
Zbieraj cenne punkty przy każdym 
zakupie przez stronę internetową, w 
porcie, na promie i w BorderShop..

Zawsze oferty specjalne i rabaty
Wiele wspaniałych ofert dla członków 
na pokładzie promu i w BorderShop.

*Punkty nie są naliczane przy zakupie wyrobów tytoniowych, magazynów i gazet, a także 
przy zakupie biletów autobusowych i na samochody ciężarowe oraz biletów zakupionych 
w Helsingborg

** Bilety za punkty SMILE są widoczne dopiero po zebraniu co najmniej 25 000 punktów. 
Dowiedz się więcej na scandlines.pl/smile/

Bilet z punktami SMILE**
Tylko jako członek programu SMILE 
możesz kupić ten darmowy bilet 
za 25 000 punktów.

Inspiracje i wskazówki dla
 podróżujących
Dobre wskazówki dotyczące 
przyjazdu i dostosowane do Ciebie 
inspiracje na przyszłe podróże.

SZYBSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ DROGA DO 
DARMOWEGO BILETU ZA PUNKTY SMILE.
Jeśli zbierasz punkty w programie SMILE i korzystasz z taryfy STANDARD, to już 

od 6-go rejsu masz wystarczająco dużo punktów, aby otrzymać darmowy bilet za 

punkty SMILE – a w przypadku biletów FLEX nawet od 3-go rejsu !

I JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI PRZY REZERWACJI ONLINE

- Płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście dokonujesz rezerwacji

- Taryfy specjalne z niskimi cenami i jeszcze lepszymi warunkami 

anulowania rezerwacji

- Dokonaj wygodnej i szybkiej rezerwacji z pojazdem samochodowym 

o długości 6 metrów przy automacie z potwierdzeniem rezerwacji

Korzyści dla osób 
często podróżujących
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Pobierz aplikację 

Scandlines
Pokaż swoją kartę SMILE 
na smartfonie za każdym 
razem podczas zakupów

Zostań członkiem SMILE
APLIKACJA SCANDLINES 
Kup bilet na rejs bezpośrednio dzięki aplikacji Scandlines
w preferowanym terminie. Bilet zostanie automatycznie zapisany w 
aplikacji, a Ty masz możliwość dokonania odprawy w porcie bezpośrednio 
za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Ponadto możesz przejrzeć 
aktualny rozkład rejsów i otrzymać informacje dotyczące sklepów, 
restauracji, pokładu słonecznego i wielu innych opcji na promach. Koniec z 
papierkową robotą i zapomnianymi biletami! Pobierz darmową aplikacje z 
Google Play lub App Store.

OFERTY DLA CIEBIE –
przed podróżą z Scandlines, w jej trakcie oraz 
także po zakończeniu

Kompozytowa 
osłona wirnikaWysokość: 

30 m

Średnica:
5 m

Stalowa podstawa
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W TEN SPOSÓB DZIAŁA 
ŻAGIEL WIRNIKOWY

1 Żagiel wirnikowy jako napęd
wykorzystuje efekt Magnusa.

2 Gdy wiatr przechodzi
przez obracający się cylinder, 
z przodu generowane jest 
podciśnienie, a z tyłu 
nadciśnienie.

3 Różnica ciśnień tworzy siłę,
która pomaga pchać
statek do przodu przez wodę. 
Dzięki temu prom może zmniejszyć
wykorzystanie generatorów
diesla i zmniejszyć
emisję CO o:
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Rejsy Rostock-Gedser
Rejsy Puttgarden-Rødby

Rejsy codziennie co 1/2 godziny (15 i 45 minut po pełnej godzinie), w nocy, 
w godzinach 22:45-4:15 godziny rejsów mogą się nieco różnić.

Taryfy, w jedną stronę Taryfy, w jedną stronę

Rabat na rezerwację wstępną obowiązuje również w centrum serwisowym 
Scandlines oraz w biurze podróży. Kolejne dopłaty w euro za samochód 
osobowy + przyczepa / przyczepa kempingowa lub samochód kempingowy: 
Sam. osobowy 6–8 m: 25,- • Sam. osobowy 8–10 m: 50,- • Sam. osobowy 10–12 m: 
75,- • Sam. osobowy o długości powyżej 12 m: 100,- Brak dopłat za wysokość • 
Opłata manipulacyjna: 13,- euro w centrum obsługi klienta i w porcie.

Rabat na rezerwację wstępną obowiązuje również w centrum serwisowym 
Scandlines oraz w biurze podróży. Kolejne dopłaty w euro za samochód 
osobowy + przyczepa / przyczepa kempingowa lub samochód kempingowy: 
Sam. osobowy 6–8 m: 25,- • Sam. osobowy 8–10 m: 50,- • Sam. osobowy 10–12 m: 
75,- • Sam. osobowy o długosci powyzej 12 m: 100,- Brak dopłat za wysokosc • 
Opłata manipulacyjna: 13,- euro w centrum obsługi klienta i w porcie.

Early Booker  47,- EUR  59,- EUR

Standardowy 82,- EUR  78,- EUR 103,- EUR 98,- EUR

Flex 110,- EUR 105,- EUR 139,- EUR 132,- EUR

Easy Return 164,- EUR 156,- EUR 206,- EUR 196,- EUR

motocykl/motorower   41,- EUR 39,- EUR 52,- EUR 49,- EUR

Early Booker  62,- EUR  78,- EUR

Standardowy 109,- EUR  104,- EUR 136,- EUR 129,- EUR

Flex 147,- EUR 140,- EUR 184,- EUR 175,- EUR

Easy Return 218,- EUR 207,- EUR 272,- EUR 258,- EUR

motocykl/motorower  54,- EUR 51,- EUR 68,- EUR 65,- EUR

Early Booker  95,- EUR  109,- EUR

Standardowy 133,- EUR  126,- EUR 156,- EUR 148,- EUR

Flex 161,- EUR 153,- EUR 192,- EUR 182,- EUR

Early Booker  84,- EUR  105,- EUR

Standardowy 122,- EUR  115,- EUR 152,- EUR 144,- EUR

Flex 150,- EUR 142,- EUR 188,- EUR 178,- EUR

Early Booker  110,- EUR  128,- EUR

Standardowy 160,- EUR  152,- EUR 189,- EUR 180,- EUR

Flex 198,- EUR 188,- EUR 237,- EUR 225,- EUR

Early Booker  99,- EUR  124,- EUR

Standardowy 149,- EUR  141,- EUR 185,- EUR 175,- EUR

Flex 187,- EUR 177,- EUR 233,- EUR 221,- EUR

Bilet dla pieszych Okres poza sezonem Sezon turystyczny
w porcie 

Osoba dorosła 11,- EUR 19,- EUR

Dziecko w 5,50 EUR 9,- EUR

Dziecko w bezpłatnie bezpłatnie

Dopłata za rower 1,50 EUR 3,- EUR

Bilet dla pieszych Okres poza sezonem Sezon turystyczny
w porcie  

Osoba dorosła 13,- EUR 26,- EUR

Dziecko w 6,50 EUR 13,- EUR

Dziecko w bezpłatnie bezpłatnie

Dopłata za rower 1,50 EUR 3,- EUR
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Taryfy na połączenie Puttgarden–Rødby + Helsingør–Helsingborg,
w jedną stronę

Z
m

ia
n

y 
i p

o
m

ył
ki

 z
a

st
rz

e
żo

n
e

.

Z
m

ia
n

y 
i p

o
m

ył
ki

 z
a

st
rz

e
żo

n
e

.

Z
m

ia
n

y 
i p

o
m

ył
ki

 z
a

st
rz

e
żo

n
e

.

Taryfy na połączenie Puttgarden–Rødby + most Öresund,
w jedną stronę

Taryfy dla Rostock-Gedser + Helsingør-Helsingborg, w jedną stronę Taryfy na połączenie Rostock–Gedser + most Öresund, w jedną stronę

Rabat na rezerwację wstępną obowiązuje również w centrum serwisowym 
Scandlines oraz w biurze podróży. Kolejne dopłaty w euro za samochód oso-
bowy + przyczepa / przyczepa kempingowa lub samochód kempingowy: Sam. 
osobowy 6–8 m: 25,- • Sam. osobowy 8–10 m: 50,- • Sam. osobowy 10–12 m: 75,- • 
Sam. osobowy o długości powyżej 12 m: 100,- Brak dopłat za wysokość • Opłata 
manipulacyjna: 13,- euro w centrum obsługi klienta i w porcie.

Rabat na rezerwację wstępną obowiązuje również w centrum serwisowym 
Scandlines oraz w biurze podróży. Kolejne dopłaty w euro za samochód oso-
bowy + przyczepa / przyczepa kempingowa lub samochód kempingowy: Sam. 
osobowy 6–8 m: 25,- • Sam. osobowy 8–10 m: 50,- • Sam. osobowy 10–12 m: 75,- • 
Sam. osobowy o długości powyżej 12 m: 100,- Brak dopłat za wysokość • Opłata 
manipulacyjna: 13,- euro w centrum obsługi klienta i w porcie.

 00:45a 01:30b  04:15c 04:30d 06:00 09:00      

z Rostocku   11:15 13:30 15:45 18:00 20:15 22:30 

Z Gedser 01:30b 02:00c 02:15e 03:00a 03:45b  07:00 09:00      

11:15 13:30 15:45 18:00  20:15 22:30

a.) Sobota: wyjazdy tylko od 2 maja do 19 czerwca oraz od 15 sierpnia do 22 
grudnia 2022 r.
b.) Poniedziałek
c.) od wtorku do piątku
d.) Poniedziałek, dodatkowy wyjazd w sobotę:
od 25 kwietnia do 1 maja i 20 czerwca do 14 sierpnia 2022 r.
e.) Sobota: Wyjazdy tylko 25 kwietnia - 1 maja i 20 czerwca - 14 sierpnia 2022

Od 20.06. do 14.08.2022 roku oraz w Boże Narodzenie i Nowy Rok obowiązują 
inne godziny podróży. Więcej informacji na stronie www.scandlines.pl.

Taryfy dla Okres poza sezonem Sezon turystyczny
samochodów w porcie Online  w porcie Online
osobowych  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Taryfy dla Okres poza sezonem Sezon turystyczny
samochodów w porcie Online  w porcie Online
osobowych  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Taryfy dla Okres poza sezonem Sezon turystyczny
samochodów w porcie Online  w porcie Online
osobowych  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Taryfy dla Okres poza sezonem Sezon turystyczny
samochodów w porcie Online  w porcie Online
osobowych  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Taryfy dla Okres poza sezonem Sezon turystyczny
samochodów w porcie Online  w porcie Online
osobowych  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Taryfy dla Okres poza sezonem Sezon turystyczny
samochodów w porcie Online  w porcie Online
osobowych  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Rozkład rejsów
Rostock-Gedser

Czas rejsu: ok. 2 godziny

Czas odprawy dla zarezerwowanych samochodów: 
do 15 minut przed rejsem

Czas odprawy dla pasażerów bez pojazdu: w Rostocku 
do 30 min., w Gedser do 15 min. przed rejsem. Autobus w 
Rostocku odjeżdża 20 minut przed wyjściem promu.

Rozkład rejsów
Puttgarden-Rødby

Czas przeprawy: ok. 45 minut

Czas odprawy dla zarezerwowanych samochodów: 
do 15 minut przed rejsem

Czas odprawy dla pasażerów bez pojazdu: 
do 15 minut przed rejsem

Bilet do Szwecji
Idealne połączenie do Szwecji PRZEZ Danię. Szybko, elastycz-
nie, przez całą dobę.

W najwęższym miejscu cieśniny Øresund, porty promowe 
Helsingør i Helsingborg leżą naprzeciw siebie. Połącz swoją 
przeprawę do Danii z linią promową ForSea.

Rozkład jazdy
Helsingør-Helsingborg

Czas trwania rejsu: 20 minut
W dzień promy odpływają z reguły co 15 minut, 
w nocy zazwyczaj co 30 minut

Czas odprawy dla zarezerwowanych samochodów: 
do 15 minut przed rejsem

Bilet jednodniowy
Dzięki tej super ekonomicznej taryfi e i szerokiej ofercie atrakcji 
towarzyszących masz do wyboru: jednodniową wycieczkę do 
Danii samochodem, rowerem lub pieszo.

Inspiracje i zestawienie wszystkich atrakcji towarzyszących ze 
wspaniałymi rabatami znajdziesz na stronie www.scandlines.de/
inspiration.

Usługa Cashback w sezonie turystycznym
W trakcie podróży powrotnej w sezonie turystycznym otrzymasz 
podczas odprawy promowej bon Cashback, który możesz wyko-
rzystać na pokładzie podczas rejsu powrotnego lub wymienić na 
gotówkę.

Taryfy na bilet dzienny obowiązują dla rejsu tam i z powro-
tem w tym samym dniu kalendarzowym. Liczba miejsc 
ograniczona. Dla biletów dziennych obowiązują aktualne 
warunki taryfowe linii Scandlines dla taryfy Standard.

Bilet można wykorzystać codziennie od godziny 6:00. Powrót 
ze zmotoryzowanymi pojazdami najwcześniej 4 godziny od 
przyjazdu. Taryfa biletu dziennego nie jest ważna dla fi rm 
transportowych czy fi rm przewożących towary lub osoby.

Bilety można kupić online, w centrum obsługi lub w porcie.

Ciesz się dodatkowym czasem spędzonym na pokładzie. Już 
sama podróż własnym samochodem staje się przeżyciem na 
naszych promach hybrydowych – z przerwą na pokładzie ze 
skandynawskim jedzeniem i dużą ilością świeżego morskiego 
powietrza. Ucieknij od codzienności i wybierz się w małą 
morską podróż do Danii. Możesz na przykład szybko dotrzeć 
do tętniącej życiem Kopenhagi, Muzeum Wikingów w 
Roskilde, Parku Safari w Knuthenborgu, teraz z nową atrakcją 
w postaci tygrysów, lub do kredowych klifów na Møn, a 
wieczorem po pięknym dniu wygodnie zasiąść na domowej 
kanapie. Twoje korzyści: z biletem Scandlines oszczędzasz na 
bilecie wstępu do ofert wielu wspaniałych partnerów.

Promy do Danii

Przyjazd i odprawa Taryfy podstawowe

Promy do Danii

Wycieczki jednodniowe

Bilet łączony do Szwecji

Wycieczki jednodniowe

Bilet łączony do Szwecji
Bilet Öresund
Inteligentne połączenie przeprawy promem duńskim i przejaz-
du mostem Öresund na jednym bilecie. Połącz ze sobą korzyści 
wynikające z elastycznej i wygodnej przeprawy promowej przez 
Morze Bałtyckie na jednej z naszych linii do Danii z bezpośred-
nim dostępem do południowej Szwecji przez most Öresund.

Kupon na przejście przez most jest zawarty już w bilecie na 
prom. Na moście nie ma potrzeby zapłaty kartą kredytową czy 
gotówką.

Podczas przejazdu most proszę korzystać z niebieskiego pasa i 
wprowadzić tam do automatu zewnętrzny numer biletu otrzy-
manego wraz z potwierdzeniem rezerwacji w postaci 8-cyfro-
wego kodu.

Rostock–Gedser dla pojazdów osobowych o długości do 6 metrów 
(obowiązuje od godziny 6:00)

Puttgarden–Rødby dla pojazdów osobowych o długości do 6 metrów 
(obowiązuje od godziny 6:00)

Sezony
Ceny od 25.04.2022 dla wszystkich pojazdów zmotoryzowa-
nych we wszystkich taryfach są oparte na następujących
okresach poza sezonem: 25.04.–18.05., 01.09.–13.10., 07.11.–
15.12.2022, 02.01.–02.02.2023, 27.02.–30.03.2023
Sezon turystyczny: 19.05.–31.08., 14.10.–06.11., 16.12.22–
01.01.23, 03.02.–26.02., 31.03.–16.04.2023
Okres sezonowy dla pieszych
Okres poza sezonem: 25.04.–18.05.2022, 01.09.2022–16.04.2023
Sezon turystyczny: 19.05.–31.08.2022

Jaką drogę należy wybrać?

Po przybyciu do portu, tabliczki, piktogramy i nazwa portu doce-
lowego pomogą Ci znaleźć właściwą drogę. Umieszczone są 
ponadto tabliczki informujące o specjalnych pasach dla różnych 
typów pojazdów i opcjach płatności. 

Te znaki pokazują drogę do Twojego pasa

Odprawa przy automatach do odprawy / samoobsługa  (Niebieska pas)
Możesz tu wjechać, jeśli zarezerwowałeś już bilet online lub chcesz go 
kupić w automacie w porcie. Tylko dla pojazdów o długości całkowitej 
do 6 metrów. W większości portów można kupić dwie taryfy: Standard 
lub Flex i zapłacić kartą EC lub kredytową.

Ręcznie obsługiwana odprawa (Żółty pas)
Skorzystaj z żółtego pasa w porcie, jeśli chcesz jednego z naszych 
pracowników aby pomóc Ci się odprawić lub kupić bilety. Tutaj możesz 
zarezerwować bilety w naszych podstawowych taryfach i biletach 
combi na przejazd do Szwecji z linią promową ForSea lub przez most 
nad Sundem. Kupując bilety w porcie na załogowym pasie odprawy, jest 
bezzwrotna opłata 13,- €.
Płatność kartą
W większości portów można płacić kartami VISA, American Express, 
Eurocard, Master Card i Dankort. Mogą wystąpić odstępstwa.
Odprawa z Bizz
Skorzystaj z tego pasa, jeżeli: chcesz odprawić się z Bizz fi rmy Brobizz lub 
kupić bilet za pomocą tej aplikacji. Kup bilet z Bizz bez karty lub gotówki. 
Kup bilet Bizz Flex lub Bizz Standard.

Czasy odpraw przed planowanym rejsem

Puttgarden – Rødby  
Samochody osobowe i piesi:  do 15 min.  

Rostock   
Samochody osobowe:  do 15 min.
Piesi:  do 30 min.

Gedser   
Samochody osobowe i piesi:  do 15 min.

Helsingør – Helsingborg   
Samochody osobowe:  do 15 min.

Zmiany i pomyłki zastrzezone
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Bizz / EasyGo  
• Szybka opłata drogowa lub mostowa oraz za przeprawę 

promem w północnej części Europy

• Możliwość wykorzystania na wszystkich liniach 
 promowych Scandlines

wieku od 5–13 latwieku od 5–13 lat

wieku do 0-4 latwieku do 0-4 lat

Porty 
dalekomorskie

Bilet jednodniowy 85,- EUR 81,- EUR 110,- EUR 105,- EUR

                        25,- EUR Cashback

Okres poza sezonem Sezon turystyczny
w porcie Online  w porcie Online

  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Bilet jednodniowy 115,- EUR 109,- EUR 145,- EUR 138,- EUR

                        50,- EUR Cashback

Okres poza sezonem Sezon turystyczny
w porcie Online  w porcie Online

  -5 % Rabatt  -5 % Rabatt

Dodatkowe opłaty za rezerwację
W przypadku rezerwacji telefonicznej lub zakupu biletów w ręcznie obsługiwanych 
punktach odprawy w porcie jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 
13 euro. Zakup biletów w automatycznych punktach odprawy w porcie odbywa 
się bez dodatkowych opłat w ramach obowiązujących tam taryf. Jeśli taryfa 
pozwala na zmianę rezerwacji, jest pobierana opłata w wysokości 30 euro.

To właśnie oferuje Twój bilet Early Booker Standardowy Flex

Sofort gülltig ab Ticketkauf und - -
bis 3 Monate nach gebuchter Abfahrt  

Bevorzugtes Boarding via VIP-Spur - -

1 kostenloser Kaffee, Tee oder  - -
Wasser pro Person an Bord  

Upgrade möglich auf einen                                           

Tarif mit mehr Flexibilität

Gültig für die gebuchte Abfahrt 
und alle Abfahrten mit freien
Kapazitäten am gebuchten Tag

dla samochodu osobowego o długości 
do 6 metrów z maks. 9 os.,  
Brak dopłat za wysokość

możliwość zmiany rezerwacji -
za opłatą
   tylko  tylko            
możliwość anulowania usługa usługa
ze zwrotem pieniędzy zwrotu2 zwrotu2

Bilety można kupić online do 30 dni do 2 godzin  do 2 godzin 
    przed wyjazdem przed wyjazd przed wyjazd

dostępność ograniczony 6 nieograniczony nieograniczony

przyjazne dla klimatu podróżowanie gwarantowane gwarantowane gwarantowane

najnowocześniejszymi promami 
hybrydowymi

5

3                                          1

3                                          33, 4                                          

Easy Return - Stały rejs docelowy, elastyczna podróż powrotna

• obowiązuje dla każdego rejsu w zarezerwowanym dniu
• dla każdej podróży powrotnej z wolnymi miejscami do 16.04.2023
•  możliwość anulowania niewykorzystanych biletów bez 
 ponoszeni kosztów
•  pozostałe warunki jak w taryfi e Standard

obowiązuje na zarezerwowany 
wyjazd i wszystkie inne rejsy, na które 
są dostępne wolne miejsca w 
zarezerwowanym dniu

możliwość przejścia na taryfę z 
większą elastycznością

gwarantowana podróż najbliższym 
rejsem i uprzywilejowane wejście na 
pokład   

obowiązuje od zakupu biletu i do 3 
miesięcy po zarezerwowaniu rejsu 

dla samochodu osobowego o 
długości do 6 metrów z maks. 9 os., 
Brak dopłat za wysokość

przyjazne dla klimatu podróżowanie 
najnowocześniejszymi promami 
hybrydowymi

możliwość zmiany 
rezerwacji za opłatą

możliwość anulowania ze 
zwrotem pieniędzy

Bilety można kupić online

1 darmowa woda lub kawa/herbata 
na osobę w samochodzie

1  gratis dla posiadaczy biletu Flex Ticket
2  TRS = z opcjonalną usługą zwrotu biletu z możliwością rezerwacji możesz bezpłatnie anulować swój bilet
 wpłata do 3 miesięcy od zarezerwowanego wyjazdu i cena biletu zostanie zwrócona.
3  Odpłatna i możliwa różnica w cenie do 2 godzin przed zarezerwowanym rejsem
4  wyłącznie w Centrum Serwisowym Scandlines
5  do 3 miesięcy po zarezerwowanym rejsie anuluj bilet za darmo i uzyskaj zwrot ceny biletu
6 dostępnych dla co najmniej 8% dziennej pojemności i nie jest dostępnych na wszystkich odlotach


