
 

 

VI warsztaty 
ARCHISTREFA 

19 – 21 kwiecień 2023 r  – oferta dla architektów oraz osób towarzyszących 

Wiosenny Rejs do Szwecji / Zielony Sztokholm / Warsztaty Architektoniczne / Integracja  

3 dni (w tym 2 noclegi na promie) 

 

19 kwiecień 2023 (środa)  

13.30 Spotkanie grupy na dworcu PKP Gdańsk Oliwa i transfer autokarem na terminal promowy 

14.30 Zaokrętowanie na prom Polferries „NOVA STAR” i przydział kabin 

 
15.00 * Dla uczestników warsztatów – Konferencja cz. 1 

* Dla pozostałych osób – czas wolny 

18.00 Odpłynięcie promu z Gdańska – spotkanie grupy na pokładzie otwartym 

18.30 Kolacja (do wyboru przystawki, zupy, drugie dania, napoje bezalkoholowe z oferty 
restauracji promowej) 

20.00 Spotkanie integracyjne grupy na pokładzie otwartym oraz wieczór rozrywki na promie – 
Sklep, Piano bar, pub oraz dyskoteka 

20 kwiecień 2023 (czwartek)  

08.00 Śniadanie w restauracji promowej 

09.00 * Dla uczestników warsztatów – Konferencja cz. 2 
* Dla pozostałych osób – czas wolny 

12.00 Przypłynięcie promu do Nynashamn. Wyokrętowanie 

12.20 Przejazd autokarem do Sztokholmu 

13.20 * Dla zainteresowanych osób, (które np.: będą po raz kolejny w Sztokholmie transfer 
autokarem do muzeum VASA oraz muzeum ABBY (do wyboru) – zwiedzanie indywidualne 
(koszt biletów VASA – 170 SEK, ABBA – 260 SEK) – powrót indywidualnie tramwajem do 
centrum Sztokholmu (czas przejazdu ok 10 minut) i czas wolny na Starym Mieście  

* Dla pozostałych osób zwiedzanie autokarowe Sztokholmu, punkt widokowy oraz spacer z 
przewodnikiem po Starym Mieście (opcjonalnie czas wolny) 

15.50 Spotkanie grupy na Starym Mieście oraz przejazd autokarem na terminal promowy w 
Nynashamn 

17.00 Zaokrętowanie na prom. 

18.00 Wypłyniecie promu z Nynashamn 



18.30 Kolacja (do wyboru przystawki, zupy, drugie dania, napoje bezalkoholowe z oferty 
restauracji promowej) 

20.00 Impreza integracyjna grupy na dyskotece promowej. Mile widziane stroje w stylu lat 
siedemdziesiątych powiązanych z tematyką teledysków i muzyki grupy ABBA oraz w stylu 
hipisowskim.  

20 kwiecień 2023 (czwartek)  

do 10.30 Śniadanie w restauracji promowej 

do 12.00 Czas wolny 

12.00 Przypłyniecie promu do Gdańska. Wyokrętowanie. Transfer autokarem do dworca PKP 
Gdańsk Oliwa  

13.20 Zakończenie 

 

Opłata armatorska POLFERRIES za 
udział w VI warsztatach 

ARCHISTREFA uwzględniająca 
rabat turystyczny grupowy 

Opłata obejmuje: dwa 18 godzinne rejsy, zakwaterowanie w 
kabinach wewnętrznych z łazienkami, wyżywienie: 2 śniadania i 

2 kolacje, przejazdy autokarem, opiekę pilota – przewodnika 
oraz ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże 

Standard 

Cena za osobę w kabinie 
dwuosobowej 

1300 zł 

Cena za osobę w kabinie 
jednoosobowej 

1960 zł 

Dofinansowanie celowe dla 
uczestników warsztatów 

ARCHISTREFA 

Dofinansowanie (udzielane z budżetu firm prowadzących 
warsztaty) udzielane będzie na wniosek uczestnika – czynnego 

zawodowo architekta, będącego członkiem SARP lub Izby 
Architektów lub Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Pula 

miejsc objętych dofinansowaniem jest ograniczona. Uczestnik 
korzystający z dofinansowania jest zobowiązany do uczestnictwa 

w całym programie konferencji cz.1 i 2 

Cena za osobę w kabinie 
dwuosobowej uwzględniająca 

dofinansowanie 
650 zł 

Cena za osobę w kabinie 
jednoosobowej uwzględniająca 

dofinansowanie 
1310 zł 

Opłaty armatorskie wnoszone będą bezpośrednio na konto POLFERRIES w dwóch ratach w terminach 
określonych po potwierdzeniu rezerwacji i akceptacji wniosku o dofinansowanie. 

 

Zgłoszenia udziału 
nabór uczestników trwa  

od 31 stycznia 2023  
do 24 lutego 2023 roku 

(lub do wyczerpania limitu miejsc) 
dokonywane na adres: 

marketing@sarp.pl 

Zgłoszenie udziału musi zawierać następujące informacje: IMIĘ, 
NAZWISKO, DATA URODZENIA, ADRES MAIL oraz NR TEL. 

Dodatkowo osoby składające wniosek o dofinansowanie podają 
informację, do którego Oddziału SARP lub Regionu Izby 

Architektów lub SAW przynależą oraz czy prowadzą 
indywidualną praktykę projektową (nazwa pracowni) lub są 
zatrudnione (współpracują w różnych formach) z pracownią 

architektoniczną (nazwa pracowni). 
Po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie 

rezerwacji i dalsze informacje. Osoby, które chcą być 
zakwaterowane razem w kabinie prosimy o taką informację przy 
zgłoszeniu. Pozostałym osobom zostaną przydzielone miejsca w 

kabinach męskich lub damskich. 
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