Szanowni Państwo,
chcemy Państwa poinformować, że armator Stena Line postanowił z końcem 2018
zawiesić kursowanie na trasie Gdynia-Nynäshamn i skoncentrować operacje oraz
inwestycje na linii Gdynia-Karlskrona.
Z końcem 2018 roku zawieszone zostają operacje na linii frachtowej Gdynia-Nynäshamn.
Decyzja o zawieszeniu kursowania promu ro-ro na linii do Nynäshamn jest związana
przede wszystkim z wymianą tonażu w sieci 21 linii promowych Stena Line w Europie,
obsługiwanej przez 38 statków.
Działalność Stena Line cały czas się rozwija i zmienia, aby dostarczyć Państwu – naszym
Klientom – najlepszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań transportowych. W
regionie Bałtyku południowego chcemy obecnie skoncentrować nasze wysiłki na rozwoju
linii Gdynia-Karlskrona, gdzie widzimy stały potencjał silnego wzrostu. Nadchodzące
inwestycje na tej trasie pozwolą nam w najbliższej przyszłości udoskonalić usługi i
dostosować je jeszcze lepiej do Państwa potrzeb.
Linia Gdynia-Karlskrona jest obsługiwana przez aż cztery promy o łącznej powierzchni
ładunkowej liczącej blisko 8000 m. Nasi Klienci mogą wybierać spośród aż 46 wypłynięć
w tygodniu. Oferujemy także liczne usługi dodatkowe. Dzięki temu mamy nadzieję
gościć Państwa ładunki na promach linii Gdynia-Karlskrona jeszcze częściej.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Państwa opiekunem
handlowym lub działem CST w Gdyni, e-mail: freightbooking.pl@stenaline.com
Z poważaniem,
Stena Line Freight

Dear Customer,
we want to inform you that Stena Line have decided to suspend the connection between
Gdynia and Nynäshamn at the end of 2018 and concentrate operations and investments
on Gdynia-Karlskrona route.
At the end of 2018 operations on Gdynia-Nynäshamn ro-ro route will be suspended. The
decision to suspend the ro-ro ferry service on the Nynäshamn route is primarily
connected with the replacement of tonnage in the network of 21 Stena Line ferry routes in
Europe, serviced by 38 vessels.
Stena Line's business engagements are constantly evolving and changing to provide you our Customers - with the best and most economical transport solutions. In the region of
Southern Baltic, we now want to focus our efforts on the development of GdyniaKarlskrona route, where we see constant potential for strong growth. The upcoming
investments on this route will allow us to improve our services in the nearest future and
to adapt them even better to our Customers’ needs.
The Gdynia-Karlskrona route is serviced by four ferries with a total freight capacity of
nearly 8,000 m. Our Customers can choose from as many as 46 departures a week. We also
offer numerous additional services. Thanks to that, we hope to carry your loads on the
Gdynia-Karlskrona route even more often.
For any additional information, please contact your account manager at Stena Line or CST
department in Gdynia, e-mail: freightbooking.pl@stenaline.com
Regards,
Stena Line Freight

