Bilety promowe. Promy do Szwecji, promy do Anglii
PROMOCJE

Szanowni Państwo!Niezależnie od ilości wolumenów, bez względu na to, czy jeździsz z nami od lat, czy też
dokonujesz swojej pierwszej rezerwacji – skorzystaj z naszych promocji już teraz. Bez ograniczeń! PROMY24.COM to
Promy dla Wymagających, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie połączenia w SPECJALNYCH CENACH:
Najszybsze przeprawy do SzwecjiPROMY24.COM jako agent Unity Line proponuje bardzo korzystne warunki
rezerwacji przepraw cargo tego operatora promowego na trasach Świnoujście-Ystad oraz
Świnoujście-Trelleborg.Rezerwując przeprawy Unity Line z PROMY24.COM zyskujesz:
- gwarancję niezwykle konkurencyjnych cen;
- indywidualne podejście do Klienta - dostosujemy ofertę do Twoich aktualnych potrzeb, uwzględniając cykliczność
Twoich wyjazdów oraz wielkość i rodzaj taboru,
- wysoką skuteczność potwierdzania miejsc na tzw. "OK",
- zero ukrytych kosztów,
- możliwość stałego śledzenia statusu swojej rezerwacji.
PRZEPRAWY DO DOVER - teraz taniej!!!
Przeprawy na trasie Calais-Dover największego przewoźnika promowego na Kanale La Manche,
linii P&O Ferries teraz na PROMY24.COM w nowych, niższych cenach!
Przypominamy, że wybierając trasę Calais-Dover linii P&O Ferries z PROMY24.COM zyskujesz:
- do 46 odpłynięć na dobę,
- brak kolejek i krótki czas oczekiwania na następną przeprawę,
- odejścia średnio co 1h,
- rezerwację ważną przez okres 10 dni,
- czas przeprawy do 1h30,
- przeprawy 2 największymi i najnowocześniejszymi promami na tej trasie: Spirit of France oraz Spirit of
Britain.SPRAWDŹ NOWE STAWKI NA NASZEJ STRONIE, REZERWUJ PRZEPRAWY I OSZCZĘDZAJ!
WIĘCEJ ZA MNIEJ Jeżeli korzystasz regularnie z przepraw na trasie Karlshamn - Kłajpeda, linii DFDS skorzystaj
ze specjalnej oferty!
Wraz z ilością rezerwacji dokonywanych w miesiącu na przeprawie z Karlshamn do Kłajpedy, Twoja cena będzie
spadać.
Im więcej rezerwacji, tym większy zysk!
Oferta dotyczy wyłącznie przepraw pojazdami o długości całkowitej 17m (ciągnik+naczepa).
MOST IRLANDZKI
Zamawiając łącznie DWIE przeprawy na trasach: Hoek van Holland – Killingholme oraz Holyhead- Dublin, dla tego
samego pojazdu podróżującego do Irlandii, otrzymasz je w JEDNEJ, korzystnej cenie.
Promocja obejmuje WYŁĄCZNIE następujące przeprawy:
- Hoek van Holland-Killingholme – dowolne odpłynięcie
- Killingholme-Hoek van Holland – dowolne odpłynięcie
- Holyhead-Dublin o godz. 13:50
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- Dublin-Holyhead o godz. 08:20
Promocja dotyczy pojazdów o długości całkowitej od 15 do 17 metrów.
Rezerwacji możesz dokonać poprzez stronę PROMY24.COM, wysyłając maila na adres
ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
58 76 999 76. NIE ZWLEKAJ i ZAREJESTRUJ SIĘ już dziś! WIĘCEJ

n Ten adres email jest
lub pod numerem telefonu
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