Kristianstad i okolice
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem
Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji. Wyjazd autokarem z terminalu
promowego pół godziny po przypłynięciu promu.
• Mörrum – centrum połowów łososia i progi wodne na rzece Mörrum.
• Wizyta w Åhus – krótki spacer (nabrzeże rzeki Helgeån, fabryka Absolut
Vodka, rynek) i chwila czasu wolnego.
• Wybrzeże zatoki Hanöbukten – rezerwat przyrody Äspet lub plaża Täppet
w Åhus.

Popołudnie
• Zwiedzanie Kristianstad z przewodnikiem, wizyta w Kościele Trójcy Świętej*.
• Czas wolny w Kristianstad, dla chętnych spacer „szlakiem Linneusza” nad
rzeką Helgeån.
• Przeprawa promem na wyspę Ivö na jeziorze Ivösjön.
• Poszukiwanie skamieniałości w dawnym kamieniołomie wapienia na wyspie
Ivö, punkt widokowy.
• Powrót z wyspy, przejazd na terminal promowy w Karlskronie (110 km)
i wypłynięcie promu.

Opis wycieczki
Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem w pn-wsch. części regionu
Skåne (tzw. Zielona Skania).
»» Miasteczko Åhus, znane ze średniowiecznej historii i fabryki wódek Absolut.
W lecie polecamy lody na Glassbåten – kawiarni na statku na rzece Helgeån!
Åhus to niegdyś znane kąpielisko, warto więc też zobaczyć tamtejsze
wybrzeże i plaże.
»» Kristianstad, czyli największe miasto regionu, założone przez duńskiego
króla Chrystiana IV. Częściowo zachowana historyczna zabudowa,
monumentalny Kościół Trójcy Świętej, szerokie bulwary i dom Stanisława
Leszczyńskiego – a także okazja do zakupów i spotkania ze współczesną
Szwecją. Zaś po drugiej stronie rzeki Helge nowe muzeum przyrodnicze
i rozlewiska, po których prowadzi kilka tras spacerowych.
»» Krajobrazy wokół największego w Skåne jeziora Ivösjön; rejs promem na
owianą legendami wyspę Ivö, wizyta w średniowiecznym kościele*
i poszukiwanie skamieniałych szczątków dinozaurów i innych
prehistorycznych zwierząt w dawnym kamieniołomie wapienia.
»» Najsłynniejsze w Szwecji łowisko łososia w rzece Mörrum.
Uwaga - kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
* W niektórych terminach kościoły mogą nie być dostępne do zwiedzania
ze względu na uroczystości kościelne
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