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KARLSKRONA – 33 NIEZWYKŁE WYSPY SZWECJI
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

Od 10 osób

Czas trwania:

4 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka w Szczecinie, spotkanie z pilotem
 19.15 przejazd autokarem do Świnoujścia
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład
promu Skania, zakwaterowanie w kabinach
 kolacja
 23.00 wyjście promu w morze
 czas wolny – dyskoteka, możliwość skorzystania z oferty sklepów,
barów
 nocleg
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 śniadanie, opuszczenie promu
 przejazd do Ales Stenar – kamienny monument składający się z
prawie 60 głazów – tajemniczy Krąg Wikingów. Przypuszcza się, że
kompleks ten wzniesiony został około 1000 do 1500 lat temu i
prawdopodobnie pełnił funkcję miejsca kultu, obserwatorium
astrologicznego lub grobowca dla przodków wikingów. Do tej pory nie
wiadomo jednak, kto i w jakim celu go zbudował
 przejazd do tłoczni cydru w Kivik, gdzie jabłka i inne owoce
przerabiane są na soki, dżemy, ale też cydr i calvados w ilości
kilkudziesięciu milionów litrów rocznie. Spacer po sadzie, w którym
rośnie 70 różnych gatunków jabłoni zakończy się odwiedzinami w
„Domu Jabłka”, w którym poznamy historię miejsca i sposoby
produkcji cydru. Znajdziemy tam bogato zaopatrzony „jabłkowy”
sklep i poznamy smak szwedzkiej, lokalnej szarlotki
 przejazd do Almhult – serca szwedzkiej Ikei. To tu Ingvar Kamprad
założył pierwszy sklep IKEA, która z czasem przekształciła się w
największą sieć meblarską na świecie. Zwiedzanie jedynego na
świecie muzeum IKEA oraz
 czas wolny – możliwość drobnych zakupów
 przejazd do Parku Łosi Grönåsen Älgpark. Na wejściu przywita nas
król Parku „Łoś”. Udamy się na piesze safari, gdzie przy odrobinie
szczęścia uda nam się wypatrzyć wśród drzew rodziny łosi bądź
nakarmić jedno ze zwierząt. Na miejscu znajduje się również sklep z
wszelkimi możliwymi „łosiowymi” pamiątkami
 przejazd do Karlskrony
 zakwaterowanie w hotelu
 kolacja
 czas wolny i nocleg
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Dzień trzeci:
 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
 Karlskrona miasto, które od 1998 r. znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Położone na ponad 30 wyspach, od XVII w. stało się głównym portem
szwedzkiej marynarki wojennej. Zobaczymy tam m.in. Rynek –
centralny plac z ratuszem, barokowym i kościołami: Trójcy Świętej
Fryderyka, założyciela miasta, Targ Rybny – obecnie m. in. przystań
statków pływających w rejsy po archipelagu. Kościół Admiralicji –
największy zachowany drewniany kościół w Szwecji, Nabrzeże
królewskie, z którego rozciąga się piękny widok na archipelag czy
dzielnice kolorowych drewnianych domków Björkholmen, gdzie
dawnej mieszkali tu najbiedniejsi stoczniowcy, dziś to jedna z
najdroższych dzielnic miasta
 zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej – to jedna z największych
atrakcji Karlskrony, w muzeum możemy zobaczyć m.in. autentyczne
okręty podwodne a także imponującą kolekcję modeli okrętów
wojennych
 przejazd na punkt widokowy Bryggareberget, z którego rozciąga się
doskonały widok na centralną część miasta
 przejazd do Ronneby – miasto, gdzie mieści się dawne uzdrowisko,
dziś pełni funkcję parku zdrojowego z ogrodem róż, jeziorem Trolli
oraz ujęciem wody zdrojowej. Zobaczymy tam także Kamienny
Kościół z zachowanymi malowidłami z różnych epok oraz drewnianą
dzielnicę Bergslagen
 przejazd do Olofström – miasta słynącego z fabryki karoserii Volvo
oraz muzeum starych samochodów. W Muzeum zobaczymy
zabytkowe rowery, motocykle, samochody ciężarowe i osobowe, jak i
autobusy marek takich jak Volvo czy Ford
 przejazd do Ystad – malownicze miasteczko portowe, które
przyciąga średniowieczną szachulcową zabudową, pięknymi,
gotyckimi kościołami – Mariackim i św. Piotra – oraz wyjątkowym
Klasztorem Franciszkanów z 1267 roku. Jest to również główne
miejsce akcji cyklu powieści szwedzkiego pisarza Henninga Mankella
– to właśnie tutaj mieszka główny bohater cyklu – komisarz śledczy
Kurt Wallander
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników
na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach
 kolacja
 22.30 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów,
dyskoteka
 nocleg
Dzień czwarty:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 śniadanie, opuszczenie promu
 ok. 09.00 przyjazd do Szczecina i zakończenie imprezy
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Uwagi











Oferta ważna dla grupy min.10 osobowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych
zmian programu, kolejności zwiedzania.
Istnieje możliwość zorganizowania degustacji cydru i calvadosa w
tłoczni cydru oraz zorganizowania poczęstunku (kawa z
jabłecznikiem) w Kivik za dodatkową opłatą.
Istnieje możliwość zorganizowania grilla w Parku Łosi za
dodatkową opłatą.
Istnieje możliwość zamówienia obiadu w Karlskronie za
dodatkową opłatą.
Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Szczecina z
przewodnikiem
za dodatkową opłatą
Istnieje możliwość zorganizowania rejsu statkiem po porcie w
Szczecinie
za dodatkową opłatą

Do zobaczenia na pokładzie!
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