
SUPER OFERTA ZIMOWA – KARLSKRONA I KALMAR              

 

Poznajcie malownicze krajobrazy Szwecji oraz niezwykłą przeszłość dwóch historycznych miast: 
Karlskrony i Kalmaru. Zainspirujcie się unikatowymi zabytkami, pięknem przyrody oraz fascynującą 
szwedzką kulturą. 

  

PROGRAM WYCIECZKI 

Przedpołudnie 

 Przypłynięcie promu do Karlskrony godz. 07:30/09:00 
(w zależności od dnia tygodnia). 

 Wyjazd autokarem spod terminalu pół godziny po przypłynięciu promu. 

 Przejazd na punkt widokowy na Bryggareberget, widok na miasto. 

 Wycieczka autokarowa po Karlskronie – m. in. Nabrzeże Królewskie 

z Bastionem Aurora i widokiem na port wojenny, rynek i zabytkowe kościoły, 
Targ Rybny, dzielnica Björkholmen. 

 Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie dla chętnych 

lub czas wolny w Karlskronie. 

Popołudnie 

 Przejazd do Kalmaru przez prowincje Blekinge i Småland (90 km). 

 Zwiedzanie Kalmaru: centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, dawne 

Stare Miasto, dziedzińce i wały obronne zamku (poza sezonem letnim). 

 Czas wolny w Kalmarze. 

 Przejazd przez Most Olandzki na Olandię, widoki na Cieśninę Kalmarską. 

 Powrót na terminal promowy w Karlskronie, odprawa biletowa. 

 Wypłynięcie z Karlskrony godz. 19:30/21:00 (w zależności od dnia tygodnia).  
  

OPIS WYCIECZKI 

Całodzienna autokarowa wycieczka z przewodnikiem po dwóch najciekawszych miastach południowo-wschodniej 
Szwecji. W trakcie wycieczki poznajemy m. in.: 

 Karlskronę – miasto na 33 wyspach, założone z rozkazu króla Karola XI w 1680 r., główny port 

szwedzkiej marynarki wojennej. Zabytkowa zabudowa Karlskrony została wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

 Muzeum Marynarki Wojennej (Muzeum Morskie) z autentycznymi okrętami podwodnymi, wystawą figur 

dziobowych, tunelem podwodnym, fantastyczną 
kolekcją modeli okrętów, broni i artylerii okrętowej (możliwość wzięcia udziału w bitwie morskiej!). 

 Kalmar, w średniowieczu jedno z największych miast w Szwecji, z zachowanym renesansowym 

zamkiem na wyspie, drewnianą starówką i monumentalną katedrą z XVII wieku. 

 Ponad 6-kilometrowy most na Olandię z 1972 r. (niegdyś najdłuższy most w Europie) ze wspaniałymi 

widokami na Cieśninę Kalmarską. 

 Krajobrazy prowincji Blekinge i Småland, czyli Szwecja w miniaturze. 

Dodatkowe koszty: ew. lunch w czasie wolnym ok. 80-120 SEK. 

 

Daty wypłynięcia: 17.01, 07.02, 13.02, 14.02, 21.02, 28.02, 13.03, 27.03, 03.04, 26.04. 
07.05, 28.05, 03.06, 18.06, 24.06, 08.07, 19.07, 05.08, 13.08, 20.08, 27.08, 17.09, 20.09, 
02.10, 06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 23.10, 30.10, 10.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12.2020 

 


