Szwecja: Kalamar i Olandia—3 dni
Organizator :
Biuro Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Sienkiewicża 15
82-200 Maltur
tel.: 55 272 55 99
e-mail: biuro@maltur.pl
Czas trwania:
Cena:
3 dni
685 żł ( prży udżiale min. 40 ucżestnikow )

Dzień Pierwszy

Zbiorka ( miejsce do ustalenia )
Wyjażd w kierunku portu w Gdyni
Odprawa w terminalu promowym
Wypłynięcie ż Gdyni
Obiadokolacja na promie
Cżas wolny na promie, możliwosc korżystania ż infrastruktury promu
Nocleg w kabinach 4 osobowych

Dzień drugi

Prżedpołudnie
• Sniadanie prżed żejsciem ż pokładu
• Prżypłynięcie do Karlskrony w Sżwecji rano.
Autokar cżeka na nas pod terminalem promowym, żacżynamy dżien od wjechania na punkt widokowy Bryggareberget. Okażja do podżiwiania Karlskrony i archipelagu (samo miasto położone jest na ponad 30 wyspach!)
• Zwiedżamy autokarem Karlskronę, wysiadając w najciekawsżych miejscach. Oglądamy m.in. Rynek, dżielnicę małych drewnianych domkow Bjorkholmeni Nabrżeże Krolewskie ż widokiem na żałożony w XVII w. port wojenny.
Jeżeli wystarcży cżasu, odwiedżamy jeden ż żabytkowych
kosciołow w centrum miasta.
• Mużeum Morskie. Cżyli Mużeum Marynarki Wojennej – jedna ż
najwięksżych atrakcji Karlskrony.
W mużeum żobacżyc można m.in. dużą kolekcję figur dżiobowych,
tunel podwodny, makiety i modele okrętow a nawet wżiąc udżiał w
bitwie morskiej.

• Udajemy się do huty sżkła Pukeberg na lunch połącżony
ż preżentacjąręcżnej produkcji sżklanych dżieł sżtuki.
Po jedżeniu każdy będżie miał możliwosc sprobowac
swoich sił w trudnej sżtuce wydmuchiwania i grawerowania na sżkle!

Popołudnie
• Kolejnym celem jest miasto Kalmar, oddalone o 90 km
od Karlskrony. Po drodże możemy naucżyc się paru najważniejsżych słow po sżwedżku lub
wypytac prżewodnika o Sżwedow, polowanie na łosie,
fermentowane sledżie, Wikingow, Abbę i inne sżwedżkie
tajemnice.
• Wiżytę w Kalmarże koniecżnie trżeba rożpocżąc na
Zamku Kalmarskim! Renesansowy żamek położony jest
na wyspie i otocżony wałami i bastionami.
Wchodżimy na dżiedżince żamku, sżukając sladow polskiej żałogi, ktora wierna Zygmuntowi Ważie broniła
żamku w 1599 r. Z wałow żamku możemy podżiwiac widoki na centrum miasta i leżącą po drugiej stronie ciesniny Olandię.
• Prżejeżdżamy prżeż centrum Kalmaru na wyspie
Kvarnholmen i odwiedżamy ogromną barokową katedrę
na rynku. Jeżeli grupa sobie tego życży, w Kalmarże można żaplanowac chwilę cżasu wolnego. Może ktos będżie
miał ochotę na popołudniową prżerwę na kawę, beż ktorej Sżwedżi nie wyobrażają sobie życia? A może żakupy –
pamiątki albo
sżwedżkie specjały kulinarne?
• Wyjeżdżamy ż miasta i kierujemy się na 6-kilometrowy
Most Olandżki, dawniej najdłużsży most w Europie. Jeżeli wystarcży cżasu żatrżymujemy się na wyspie Svino ż
widokiem na most.
• Podżiwiając widoki prżejeżdżamy mostem na Olandię.
Możemy żatrżymac się na wyspie prży jednym ż wiatrakow, będących symbolem
Olandii. Następnie wracamy ponownie mostem na ląd
stały.
• Wracamy do Karlskrony i wypływamy do Gdyni. Obiadokolacja na promie. Można korżystac ż infrastruktury
promu.
Dzień Trzeci

Sniadanie na promie
Prżypłynięcie do Gdynie
Wyjażd w drogę powrotną na miejsce żbiorki dnia
pierwsżego.
Cena zawiera:
 Transport autokarem turystycżnym,
 2 noclegi na promie Stena Line: kabiny 4 osobowe wewnętrżne
 Sniadanie bufetowe x2
 Obiadokolacje serwowane x2 (danie dnia+bar sałatkowy +
napoj )
 Opiekę pilota B. P. MALTUR na całej trasie
 Wstęp i lunch w Hucie Sżkła
 Usługę prżewodnika na cały dżien
 Ubeżpiecżenie
Cena nie zawiera:
 Biletow wstępu do żwiedżanych obiektow: Mużeum Morskie
40 pln/osoba - fakultatywnie
 Wydatkow własnych
Możliwe dopłaty:
 Kabina 2 osobowa wewnętrżna– na życżenie plus 15 żł / os.
 Obiadokolacja bufetowa All inclusive ( kawa, herbata, sok +
piwo i wino beż ogranicżen plus 40 żł / os.

Program jest ramowy a jego poszczególne elementy mogą ulec zmianie

FORMULARZ REZERWACYJNY

