Ottenby – południowa Olandia
Wycieczka autokarowa
Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji rano, wyjazd autokarem w kierunku
Olandii pół godziny po przypłynięciu promu.
• Wizyta w nadmorskim miasteczku Kristianopel - spacer po murach
obronnych albo chwila czasu wolnego w porcie.
• Widoki na Most Olandzki z wyspy Svinö, wjazd na Olandię.
• Resmo – wizyta w średniowiecznym kościele*, spacer do wiatraków
i kurhanów z epoki brązu.
• Przejazd przez Stora Alvaret – stepowy krajobraz pd. Olandii, wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; przystanek w Möcklemossen.
• Cmentarzysko z epoki wikingów w Gettlinge.

Popołudnie
• Ottenby – południowy cypel Olandii i rezerwat przyrody. Wejście na latarnię
Långe Jan (widoki!), lunch lub piknik nad brzegiem morza (na własną rękę).
Dla chętnych spacer do wieży widokowej na skraju łąk Schäferiängarna.
• Powrót wzdłuż wschodniego wybrzeża Olandii i przystanek przy kamieniu
runicznym na cmentarzu w Sandby.
• Wizyta w Färjestaden, największej miejscowości na Olandii – zakupy albo
czas na popołudniowa kawę.
• Powrót do Karlskrony, wypłynięcie promu do Gdyni godz. 21:00.

Opis wycieczki
Całodzienna autokarowa wycieczka z przewodnikiem, podczas której docieramy
aż na południowy kraniec Olandii - wyspy, która jest ulubionym miejscem
wakacyjnych i weekendowych wyjazdów Szwedów. Zobaczymy m .in.:
»» Kristianopel – „najmniejsze miasto Szwecji”, nadmorska twierdza, założona
przez Duńczyków na początku XVII w, z murem obronnym i kościołem.
»» Krajobrazy Olandii – południowa część wyspy została wpisana na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, m.in. ze względu na unikatowe stepy
Stora Alvaret. Olandia nazywana jest też wyspą słońca i wiatrów, w trakcie
wycieczki zobaczymy więc wiele spośród 350 zachowanych wiatraków.
»» Prehistoryczne i historyczne zabytki – wyspa słynie z wielu pamiątek
z epoki brązu (kurhany), czasów wikingów (m. in. kamienie runiczne
i cmentarzyska  z kamiennymi kręgami) i średniowiecza (kościoły).
»» Przylądek Ottenby, czyli rezerwat przyrody i widokowe miejsce „na końcu
drogi”. Okazja do spaceru, pikniku lub podpatrywania ptaków – i podziwiania
wspaniałej panoramy ze szczytu najwyższej w Szwecji latarni morskiej.
»» Most Olandzki o długości 6 km. Przejeżdżamy nim dwukrotnie
i zatrzymujemy się po obu stronach cieśniny – oczywiście dla widoków!  
Wejście na latarnię morską w cenie wycieczki. Warto natomiast wziąć ze sobą
pieniądze na ewentualne zakupy, piknik lub kawę w czasie wolnym.
* Wizyta nie zawsze możliwa z uwagi na wydarzenia i uroczystości kościelne.  

Data wypłynięcia: 30.08.2019
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wybranych terminów wycieczek w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
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