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Podróżujący samochodem z rejonu North East do Polski, bardzo często zamiast promu z
Newcastle do Amsterdamu preferują połączenie z Dover do Dunkierki lub z Dover do Calais. Gł
ównym powodem tych decyzji jest cena.
 

Kilkuosobowa rodzina z samochodem zapłaci dużo więcej za prom z Newcastle (potrzeba
wykupienia 1 lub 2 kajut) niż za prom z Dover do Francji, pomimo iż z Newcastle do Dover do
przejechania jest dodatkowo ok. 350 mil (koszty paliwa).

Podczas przeprawy promowej można posilić się w jednej z restauracji oferujących wyjątkowy
wybór dań lub wypić spokojnie drinka w barze Lounge Bar. Podróżni, którzy wolą się
przespacerować mogą wybierać między spacerem na świeżym, morskim powietrzu na jednym z
pokładów lub zakupami w pokładowych sklepach. Na pokładzie można również znaleźć plac
zabaw dla maluchów ‘Little Nippers’. Dzieci spędzają tu czas nie nudząc się i
jednocześnie są bezpieczne.  Za niewielką
opłatą można skorzystać z salonu pierwszej klasy, który oferuje dodatkowe udogodnienia i
zapewnią doskonały komfort i samopoczucie podczas podróży. 

Prom Dover – Calais
Promy Dover – Calais wypływają z portu w Dover w regularnych odstępach czasu a dopłyniecie
do portu w Calais, który zawsze był najbardziej popularny wśród podróżnych, zajmuje zaledwie
90 minut. 

Prom Dover – Dunkierka (Dunkirk)
Wielu podróżnych wybiera port w Dunkierce, ponieważ jest mniejszy i ma świetne połączenia z
autostradami A16 i A17, co sprawia, że można szybko ruszyć w drogę do swojego miejsca
przeznaczenia. Jest to miasto pełne historii i warto spędzić tam trochę czasu, jeśli będzie taka
możliwość. Przeprawa przez kanał La Manche promem na trasie Dover-Dunkierka zajmuje 2
godziny.

Bilety:
Tanie bilety na prom można kupić bezpośrednio na stronie przewoźnika – kliknij tutaj...
Przy zakupie można wybrać 2 rodzaje biletów: 

    -  Ekonomiczne - Najlepsze ceny biletów. Proszę pamiętać, że będzie obowiązywała opłata
za zmiany rezerwacji. W przypadku tego typu biletu anulowanie rezerwacji nie podlega
refundacji.
    -  Flexi - Darmowe zmiany do rezerwacji aż do godziny podróży. Pełna refundacja do 48
godzin przed planowaną podróżą. Możliwość podróżowania do 72 godzin przed lub po
planowanym terminie podróży, w zależności od dostępności miejsc.

Przydatne dane dla korzystających z GPS:
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http://www.awin1.com/cread.php?s=276524&amp;v=3610&amp;q=131244&amp;r=134568
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    -  Port Dover – kod pocztowy (postcode): CT16 1JA
    -  Port Dunkierka – kod pocztowy (postcode): z racji tego, że sporo nawigacji po wpisaniu
kodu pocztowego ma problemy ze znalezieniem dokładnego adresu terminalu promowego,
proszę wpisać koordynaty GPS: 51º01.261N 002º11.868E
    -  Port Calais – kod pocztowy (postcode): 62100, adres: Terminal Cars Ferry Station,
Calais, koordynaty GPS: 50º57.580N 001º51.430E
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