Bilety promowe. Promy do Szwecji, promy do Anglii
Aktualności

W poniższej sekcji znajdą Państwo odnośniki do najnowszych wiadomości ze świata rynku przepraw
promowych.
Greccy armatorzy odrzucają propozycję reform
26.01.2016Greckie lobby armatorów odrzuciło w tamtym tygodniu wezwanie Komisji Europejskiej do
przeprowadzenia reform w systemie podatkowym żeglugi. WIĘCEJ Co z budową promów na trasę
Świnoujście-Szwecja?
21.01.2016Jak nieoficjalnie mówią polscy armatorzy, bez wsparcia rządowych funduszy nie zostaną wybudowane
nowe promy do obsługi linii ze Świnoujścia do Szwecji. WIĘCEJ Stena remontuje flotę z Morza Irlandzkiego
15.01.2016Stena Line podpisała kontrakt z Harland and Wolff o wartości 5,8 mln euro na przebudowę siedmiu
jednostek obsługujących trasy operatora na Morzu Irlandzkim. WIĘCEJ DFDS zwiększa ładowność na trasie
Dover-Calais
08.01.2016DFDS w przyszłym miesiącu wprowadzi na trasę Dover-Calais dwa statki wydzierżawione od Eurotunnelu.
WIĘCEJ Burmistrz miasta Calais wzywa o wysłanie wojska
31.12.2015Burmistrz miasta Calais, Nathalie Bouchart wzywa rząd francuski do włączenia wojska w ochronę miasta i
jego okolic przez rosnącą liczbą imigrantów poszukujących drogi do Wielkiej Brytanii. WIĘCEJ Rośnie agresja
wobec kierowców w Calais
21.12.2015Brytyjskie Stowarzyszenie Transportu Towarów (FTA) poinformowało pod koniec ubiegłego tygodnia o
wzroście agresji w Calais podając, że „tysiące imigrantów atakuje ciężarówki stojące w korku”. WIĘCEJ Podróż
promem a przerwanie tygodniowego odpoczynku
16.12.2015Wbrew stanowisku GITD możemy zakładać, iż dopuszczalne jest podzielenie odpoczynku tygodniowego
podczas podróży promem, nie mniej jednak z ograniczeniem, iż dzieje się to w ciągu pierwszych 11 godzin
odpoczynku. WIĘCEJ Wypadek na promie Unity Line
11.12.2015Wczoraj na redzie Świnoujścia z promu Skania, należącego do przewoźnika Unity Line wypadł pasażer.
WIĘCEJ Zaostrzono środki bezpieczeństwa na obwodnicy Calais
04.12.2015Region Pas-de -Calais zwiększa środki bezpieczeństwa na obwodnicy portu w odpowiedzi na rosnącą
obecność imigrantów w okolicy i coraz częstsze spowolnienia ruchu towarowego. WIĘCEJ Będą dodatkowe rejsy
do Dublina na święta
01.12.2015Oscar Wilde zostanie włączony do floty przewoźnika Irish Ferries w celu zapewnienia dodatkowych
przepraw na trasie Dublin-Holyhead w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. WIĘCEJ
Dokerzy z portu Rotterdam zapowiadają strajki
30.11.2015Pracownicy portowi w Rotterdamie planują akcje protestacyjne w związku z odrzuceniem postulatów
dotyczących redukcji stanowisk. WIĘCEJ Dodatkowe rejsy na trasie Helsinki – Tallinn w przyszłym roku
26.11.2015Fiński operator Eckerö Line opublikował informację o dodatkowych rejsach na trasie Helsinki – Tallinn w
przyszłym roku. WIĘCEJ Statek do instalacji wiatrowych uderzył w prom Stena Nautica
23.11.2015W niedzielę o godzinie 9 rano, silny wiatr i wysokie fale spowodowały zerwanie cumy jednostki służącej do
instalacji turbin wiatrowych, która uderzyła w znajdujący się w pobliżu prom Stena Nautica, w duńskim mieście
Grenaa. WIĘCEJ Stena i TT-Line są częścią przepływu migracyjnego
20.11.2015Stena Line będzie nadal przewozić uchodźców na trasach pomiędzy Niemcami i Szwecją. Około 50
uchodźców każdego dnia będzie odbywało podróż na promach operatora do końca roku. WIĘCEJ Najlepszy
kwartał dla Finnlines
16.11.2015Z wynikiem 24,7 mln euro w trzecim kwartale 2015 roku, Finnlines ustanowił finansowy rekord kwartalny
spółki. WIĘCEJ Eurotunnel może nabyć udziały w lotnisku Londyn-City
13.11.2015Eurotunnel może nabyć udziały w Porcie Lotniczym Londyn-City – oświadczyły władze firmy. WIĘCEJ
Udaremniono przemyt haszyszu przez Kanał La Manche
10.11.2015Pies będący w służbie francuskich celników, w czasie rutynowej kontroli na terminalu Eurotunnelu przy
Kanale La Manche, wykrył 2,4 tony haszyszu. WIĘCEJ Stena Line zmienia nazwę
04.11.2015Zbliżająca się Gwiazdka to magiczny czas także dla Stena Line. W tym roku szwedzki armator promowy
będzie ją świętować wyjątkowo. Aż do Bożego Narodzenia Stena Line zmienia nazwę na… Santa Line. WIĘCEJ
Przygotowania do przedświątecznego szczytu w Calais
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30.10.2015Po uruchomieniu dodatkowych sił policyjnych w ubiegłym tygodniu w Calais, w okolicy francuskiego
terminalu Eurotunnelu aktywność nielegalnych imigrantów wyraźnie osłabła. WIĘCEJ Duże promy w Świnoujściu
od dziś
28.10.2015Do Świnoujścia będą mogły teraz zawijać duże promy o maksymalnej długości 220 m oraz największe
pełnomorskie statki wycieczkowe, jakie mogą wejść na Bałtyk. WIĘCEJ Fenomenalny wzrost w Porcie Dover po
okresie letnich zakłóceń
26.10.2015Zapowiada się, że obecny rok będzie rekordowym dla Portu Dover, pomimo letnich zakłóceń,
spowodowanych bezprecedensowymi akcjami strajkowymi i problemami z migrantami we Francji. WIĘCEJ Sześć
tysięcy imigrantów w Calais
19.10.2015Liczba imigrantów przebywających w obozie w Calais w ciągu ostatnich trzech tygodni podwoiła się i
wynosi obecnie niemal sześć tysięcy osób. WIĘCEJ DFDS planuje nowe inwestycje w ciągu 12 miesięcy
16.10.2015Jak podaje prezes DFDS Niels Smedegaard, prawdopodobnie w przyszłym roku firma przeznaczy fundusze
na nowe inwestycje w postaci przejęć rynkowych. WIĘCEJ Polska Grupa Promowa: Jaka czeka ją przyszłość?
13.10.2015Podczas wczorajszej wizyty na Terminalu Promowym w Świnoujściu, szefowa rządu Ewa Kopacz
podkreśliła dynamiczne tempo rozwoju branży przewozów promowych i zaznaczyła, że rząd planuje wzmocnić
pozycję polskich przewoźników m.in. poprzez ich konsolidację. WIĘCEJ P&O Ferries pobija kolejne rekordy w
przewozach towarowych
07.10.2015P&O Ferries przeprawił rekordową ilość ładunków między Dover a Calais w trzecim kwartale tego roku.
WIĘCEJ DFDS wprowadza zmiany na Morzu Bałtyckim
01.10.2015DFDS informuje, że z przyczyn technicznych i operacyjnych jest zmuszony do dokonania roszad we flocie
obsługującej połączenia Morza Bałtyckiego. WIĘCEJ Niewielki odzew na wezwanie do strajku w Calais
24.09.2015Wezwanie do strajku w Calais przez francuską konfederację związkową (CGT) reprezentującą pracowników
portu w Calais miało niewielki wpływ na ruch towarowy w porcie. WIĘCEJ Stena Line i Port Rotterdam zbudują
drugie stanowisko w Europorcie
21.09.2015Stena Line ogłosiła współpracę z władzami portu w Rotterdamie, w ramach której powstanie drugie
stanowisko do cumowania statków w Europorcie. Jest to jeden z elementów inwestycji, która łącznie wyniesie 27 mln
euro. WIĘCEJ Nielegalni imigranci na promach do Szwecji
15.09.2015Po zawieszeniu wszystkich międzynarodowych połączeń kolejowych z Danii do Niemiec, imigranci z Syrii
skupili się na promach pływających z niemieckich portów bałtyckich i tych z południowej Skandynawii, aby dostać się
do Szwecji. WIĘCEJ P&O Ferries rośnie w siłę na Kanale La Manche
08.09.2015Trwające lato jest udane, choć trudne, dla P&O Ferries. Operator odnotował w sierpniu największą ilość
przeprawionych pasażerów przez Kanał La Manche w miesiącu sierpniu od sierpnia 2003 roku. WIĘCEJ Stena
Line odpowiada na zapotrzebowanie na Morzu Irlandzkim
04.09.2015Stena Line od 7 września wprowadzi na tę trasę większy statek towarowy. WIĘCEJ Koniec strajków:
Koniec sporu wokół MyFerryLink
01.09.2015DFDS i Eurotunnel zapewnią miejsca pracy dla 402 z 487 byłych pracowników MyFerryLink. WIĘCEJ
Nowa linia promowa z Ostendy?
31.08.2015Coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że wkrótce pojawi się nowa linia promowa pomiędzy
Ostendą a Ipswich. WIĘCEJ Fjord Line i Color Line doszły do porozumienia z władzami Sandefjord
26.08.2015Fjord Line zobowiązało się do wycofania pozwów skierowanych przeciwko Color Line oraz gminie
Sandefjord (Norwegia), po tym jak strony konfliktu doszły do porozumienia w sprawie nowych godzin odpraw promów
należących do dwóch operatorów. WIĘCEJ 5-milionowy pasażer Unity Line
21.08.2015W czwartek, 20 sierpnia, na promie Polonia miało miejsce kolejne bardzo ważne wydarzenie w historii
firmy Unity Line. Armator przewiózł swojego 5-milionowego pasażera! WIĘCEJ Nielegalni imigranci przeniosą
się do belgijskiego Zeebrugge?
18.08.2015Wraz ze zwiększeniem zabezpieczeń w Calais, belgijski port Zeebrugge jawi się jako alternatywa dla
imigrantów poszukujących sposobu na przedostanie się do Wielkiej Brytanii – podaje The Sunday Times. WIĘCEJ
Grecja przyspiesza prywatyzację portów
13.08.2015Grecja podpisała list intencyjny ze swoimi międzynarodowymi pożyczkodawcami, w którym zobowiązała
się do przedstawienia do końca października wiążących terminów ofert na sprzedaż portów w Pireusie i w Salonikach.
WIĘCEJ Władze Wielkiej Brytanii i Francji z nowym planem ws. Calais
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04.08.2015Władze Wielkiej Brytanii i Francji przedstawiły nowe środki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać
wtargnięciom nielegalnych imigrantów do czekających w Calais ciężarówek i metody mające przezwyciężyć kryzys
imigracyjny w regionie. WIĘCEJ Pięciu operatorów promowych otrzyma dotacje unijne
28.07.2015Pięciu europejskich operatorów promowych otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej o łącznej kwocie
48 milionów euro. WIĘCEJ P&O oferuje 58 rejsów dziennie na trasie Calais-Dover-Calais
22.07.2015Dodatkowy szósty prom P&O Ferries wszedł do służby na Kanale La Manche, aby sprostać
zapotrzebowaniu na ruch towarowy na połączeniu Calais-Dover oraz rozładować korki zaobserwowane w ostatnich
tygodniach. WIĘCEJ Szósty prom P&O Ferries na trasie Dover-Calais
17.07.2015Operator promowy P&O Ferries powiększy flotę obsługującą połączenie Dover-Calais o kolejny prom. Jest
to reakcja na zwiększony ruch na Kanale La Manche. WIĘCEJ Niemiecki armator na kolejnym stanowisku
portowym w Świnoujściu
13.07.2015Niemiecki armator TT-Line ma prowadzić rozmowy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście w
sprawie wejścia na kolejne stanowisko promowe w Świnoujściu. WIĘCEJ Uaktywnienie nielegalnych imigrantów
w Calais [Video]
06.07.2015W piątkową noc około 150 osób zaczęło wspinać się, po francuskiej stronie portu. WIĘCEJ Śmierć
migranta na francuskim terminalu Eurotunnelu
29.06.2015Migrant, który chciał się nielegalnie przedostać do Wielkiej Brytanii pociągiem towarowym został
przypadkowo zabity we francuskiej części Eurotunnelu. WIĘCEJ Zmieni się układ sił w przewozach promowych
po Bałtyku?
24.06.2015Ten ruch oznacza, że przewoźnicy promowi zainteresowani przejęciem PŻB, jak DFDS i Finnlines, stracili
szansę powiększenia swojego udziału w rynku Morza Bałtyckiego poprzez zakup udziałów w Polferries. WIĘCEJ
P&O Ferries i SOL Continent Line łączą siły!
17.06.2015Brytyjski armator P&O Ferries oraz szwedzki SOL Continent Line zdecydowali się połączyć swoje siły oraz
możliwości transportowe i utworzyć nową usługę na trasie Wielka Brytania- Beneluks-Skandynawia. WIĘCEJ
Promy do Anglii: P&O rezygnuje z szybkobieżnego promu na Morzu Irlandzkim
13.06.2015Operator promowy P&O Ferries prawdopodobnie zdecyduje się na wycofanie szybkobieżnych promów na
obszarze Morza Irlandzkiego. WIĘCEJ Zajrzyj na Dzień Otwarty Stena Line!
12.06.201520 czerwca br. (sobota) w Gdyni odbędzie się Dzień Otwarty Stena Line. WIĘCEJ Promy do Polski:
Polska Grupa Promowa coraz bliżej
10.06.2015Powstanie Polskiej Grupy Promowej staje się rzeczywistością. WIĘCEJ 68 migrantów znaleziono w
Harwich, aresztowani Polacy
08.06.2015Polscy kierowcy zostali oskarżeni o nielegalny transport dużej liczby migrantów. WIĘCEJ Prywatyzacja
PŻB nieaktualna. Czy powstanie Polska Grupa Promowa?
03.06.2015Minister Skarbu Państwa zmienił strategię odnośnie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. WIĘCEJ Eurotunnel
prosi firmy transportowe o pomoc
30.05.2015Eurotunnel prosi o wypełnienie ankiety do 5 czerwca. WIĘCEJ Sprzedaż MyFerryLink nieuchronna.
Kto kupi statki?
29.05.2015Eurotunnel nie przedłuża umowy ze spółdzielnią pracowniczą SCOP. WIĘCEJ 20-lecie Stena Line na
linii Gdynia-Karlskrona
26.05.2015W maju 2015 roku Stena Line świętuje 20-lecie swojej działalności w Polsce. Statki Stena Line łączą brzegi
Bałtyku, ale także łączą ludzi. WIĘCEJ Czy przewoźnicy odmówią wykonywania przewozów przez Kanał La
Manche?
22.05.2015Stowarzyszenie Brytyjskich Przewoźników Międzynarodowych informuje, że ilość nielegalnych imigrantów
próbujących się wedrzeć do samochodów ciężarowych osiągnęła bezprecedensowy poziom zagrażający
bezpieczeństwu kierowców pojazdów. WIĘCEJ Marynarze przewoźnika promowego oskarżeni o przemyt broni i
narkotyków
20.05.2015Ośmiu marynarzy pracujących dla francuskiego operatora promowego SNCM w przyszłym miesiącu stanie
przed sądem w Marsylii, aby odpowiedzieć na zarzuty prowadzenia przemytu broni i handlu narkotykami. WIĘCEJ
Viking Line zwiększa częstotliwość letnich rejsów między Helsinkami a Tallinem
19.05.2015Viking Line tego lata dodaje kolejne rejsy na trasę z Helsinek do Tallina, w celu zaspokojenia rosnącego
zapotrzebowania na połączenia promowe. WIĘCEJ DFDS przegrywa bitwę o Kanał La Manche
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18.05.2015Brytyjski Sąd Apelacyjny wydał decyzję, która zaskoczyła wszystkich – MyFerryLink może dalej
prowadzić serwis promowy na Kanale La Manche. WIĘCEJ Setki imigrantów z zamiarem wtargnięcia do
ciężarówek w pobliżu Kanału La Manche
15.05.2015Korki uliczne, w których utknęły pojazdy ciężarowe są przyczyną brutalnych starć między policją, a
nielegalnymi imigrantami, którzy próbują przedostać się do Anglii. WIĘCEJ PROMY24.COM - Oficjalnym agentem
P&O Ferries w Polsce!24.01.2014
Jest nam niezmiernie miło ogłosić podpisanie z dniem 13 stycznia 2014 roku umowy, na mocy której PROMY24.COM
oficjalnie reprezentują interesy P&O Ferries w Polsce w kwestii przepraw dla samochodów ciężarowych. WIĘCEJ
Dania: Promem czy mostem?
W odpowiedzi na liczne zapytania naszych klientów, poszerzylismy ofertę o możliwość kupowania biletów na
przeprawy mostami. Rezerwacja jest możliwa na dowolne typy pojazdów ciężarowych. Więcej
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