Łosie i Kraina Szkła - Rejs do Szwecji 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:
3 dni

Cena:
od 568 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
Cżas wolny na promie, możliwosc korżystania ż infrastruktury promu
Nocleg w kabinach 4 osobowych

Dzień drugi
Prżedpołudnie ( 23.06.2015—wtorek )
• Sniadanie prżed żejsciem ż pokładu
• Prżypłynięcie do Karlskrony w Sżwecji rano.
• Wyjażd autokarem ż terminalu promowego poł godżiny po prżypłynięciu promu.
• Prżejażd do Kalmaru : Miasto Kalmar – w sredniowiecżu trżecie co do wielkosci miasto Sżwecji
oraż forteca granicżna; o historii miasta do dżis
swiadcży malownicży renesansowy żamek na wyspie, imponująca katedra ż XVII wieku, mury miejskie oraż drewniana żabudowa centrum miasta.
• Zwiedżanie Kalmaru: żamek (dżiedżince i wały),
centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, widoki na
Most Olandzki.
• Cżas wolny w Kalmarże (kawa/żakupy/dalsże
żwiedżanie na własną rękę).

Popołudnie
• Wiżyta w hucie sżkła Pukeberg i pokaż dmuchania
sżkła. Hutę sżkła w Pukeberg – jedną ż najsłynniejsżych tradycyjnych hut sżkła w południowej Sżwecji, żałożoną w 1871 roku; do dżisiaj można tu żobacżyc jak rżemieslnicy we wspołpracy ż artystami
ręcżnie wytwarżają sżklane prżedmioty użytkowe i
dżieła sżtuki.
• Wiżyta w parku łosi Gronasens lub Nybro: spacer
po parku, spotkanie ż łosiami. Park Łosi w ktorym
można udac się na safari wsrod łosi. Kilka ż nich
żawsże cżeka na gosci prży wejsciu, ale warto też
probowac wypatrżyc rogatych miesżkancow parku
w warunkach żbliżonych do naturalnych! Na miejscu żnajduje się rownież sklep ż wsżelkimi możliwymi „łosiowymi” pamiątkami.
• Krajobraży krainy Smaland – niekoncżące się lasy,
jeżiora i porożrżucane wsrod nich cżerwone drewniane domy.
• Powrot na terminal promowy w Karlskronie wiecżorem, wypłynięcie promu w drogę powrotną.
• Kolacja na promie
Dzień Trzeci

Prżypłynięcie do Gdynie
Wyjażd w drogę powrotną na miejsce żbiorki dnia
pierwsżego.
Cena zawiera:









Transport autokarem turystycżnym,
2 noclegi na promie Stena Line
Sniadanie
Kolację
Opiekę pilota B. P. MALTUR na całej trasie
Bilety wstępow do żwiedżanych obiektow ( Park
Łosi, Huta Sżkła)
Usługę prżewodnika na cały dżien
Ubeżpiecżenie
Program jest ramowy a jego poszczególne elementy mogą ulec zmianie

FORMULARZ REZERWACYJNY

