
 

Rejs na Bornholm 

Wyjazd edukacyjny z wizytą  

w Naturbornholm 

Cena 235 zł/os. 
Oferta ważna od maja do końca października 

 

Bornholm to niewielki skrawek lądu w południowo-zachodniej 

części Bałtyku, zachwycający spokojem, ciszą i pięknem natury. 

Miasteczka na wyspie zachwycają kolorowymi elewacjami domów  

i malowniczymi marinami, a w lokalnych restauracjach można skosztować 

świeżo złowionych ryb. 

Proponujemy aktywne zwiedzanie i trwające  

3 godz. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na 

różnych poziomach nauczania. Na początku, jeszcze 

podczas rejsu, uczestnicy zwiedzą mostek kapitański oraz 

pokłady statku, poszerzą wiedzę o podstawy nawigacji, 

metrologii na morzu i budowy statkowych maszyn. Kadra 

oficerska przybliży podstawowe zasady życia na statku, 

zapozna z terminologią dotyczącą lin i węzłów oraz ze 

sztuką ich wiązania.  

Na wyspie, odwiedzimy NaturBornholm – multimedialne 

centrum przyrodniczo-edukacyjne z 3-ma salami wystawowymi. 

Polski przewodnik oprowadzi nas po Sali Odkryć – wielkim placu 

zabaw, który umożliwi poznanie bornholmskiej przyrody.  

W Maszynie czasu, przy pomocy animacji, światła i dźwięku 

przeniesiemy się 1700 milionów lat wstecz i poznamy 

geologiczną historię wyspy. Sala Przeszłości natomiast przybliży 

nam poszczególne okresy geologiczne Bornholmu oraz rozwój 

ewolucyjny roślin i zwierząt a w Sali Teraźniejszości zobaczymy ogromne akwarium z bałtyckimi 

rybami, terrarium z żywymi zwierzętami oraz inne modele i eksponaty.  

W cenie wycieczki: rejs Katamaranem JANTAR do Nexo, ubezpieczenie KL i NNW, obiad na 

Katamaranie Jantar, bilety wstępu NaturBornholm, opieka pilota.  

Inną opcją zwiedzenia Bornholmu jest wybranie się na 4-ro godzinną wycieczkę objazdową po 

wyspie z udziałem polskiego przewodnika. Uczestnicy przejazdą autokarem wzdłuż skalistego 

wybrzeża, gdzie znajduje się działający po dziś dzień holenderski wiatrak muzeum. Odwiedzimy 

najmniejsze miasteczko Danii - Svanke z tętniącym życiem rynkiem i starym browarem, w którym waży 

się piwo wg starych bornholmskich receptur. Następnie przejedziemy do Hammershus i obejrzymy 

ruiny potężnego zamku i dalej do Nylars, gdzie znajduje się jeden z kościołów owianych legendą 

Templariuszy. 

Cena wycieczki 295 zł obejmuje: rejs Katamaranem JANTAR do Nexo, ubezpieczenie KL i NNW, 

wycieczkę autokarową po wyspie, obiad na Katamaranie Jantaropieka pilota. 


