Południowa Smålandia
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem
Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji rano.
• Wyjazd autokarem z terminalu promowego pół godziny po przypłynięciu
promu, przejazd do Korrö (65 km).
• Przerwa na kawę z ciastkiem w Korrö – młyn i historyczne warsztaty
rzemieślnicze na wyspie na rzece Ronnebyån.
• Przejazd do Växjö (40 km), zwiedzanie centrum z katedrą i Muzeum Szkła.
• Czas wolny w Växjö (przerwa na lunch/zakupy/zwiedzanie na własną rękę).

Popołudnie
• Przejazd przez Teleborg, dzielnicę Växjö znaną z siedziby uniwersytetu
i nowatorskiej zabudowy z drewna.
• Krajobrazy Smålandii w drodze do Älmhult (60 km).
• Wizyta w Älmhult, kolebce firmy IKEA - zwiedzanie Muzeum IKEA oraz czas
na zakupy w centrum handlowym IKEA.
• Powrót na terminal (135 km) i wypłynięcie wieczorem.

Opis wycieczki
Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem, pozwalającą odkryć
atrakcje południowej Smålandii – regionu, który skrywa wiele niezwykłych
i zaskakujących miejsc, a jednak nadal jest mało znany polskim turystom.
W trakcie wycieczki zobaczymy:
»» ”Wioskę rzemieślniczą” Korrö – historyczny kompleks młynów i warsztatów,
położony wśród lasów na wyspie na rzece Ronnebyån.
»» Växjö – największe miasto regionu, położone nad jeziorami i chlubiące się
zabytkową katedrą o bardzo nowoczesnym wyposażeniu (m.in. słynny ołtarz
ze szkła). Podczas wizyty w Växjö natrafimy też na średniowieczny kamień
z napisem runicznym, odwiedzimy Muzeum Szkła, a wyjeżdżając zobaczymy
dzielnicę Teleborg z Uniwersytetem Linneusza, przykładami nowatorskiej
architektury drewnianej i ciekawą wieżą ciśnień.
»» Miasteczko Älmhult, będące od początku siedzibą IKEA. W 2016 roku
otworzono tu nowoczesne Muzeum IKEA, pokazujące narodziny i rozwój
firmy, najsłynniejsze produkty i wiele nowatorskich pomysłów i projektów
IKEA. W Älmhult można się też przekonać, jak wygląda „szwedzki” sklep
IKEA - ze specjalnym działem okazji i przecen.

W cenie wycieczki kawa z ciastkiem w Korrö, wstęp do Muzeum Szkła w Växjö
i Muzeum IKEA w Älmhult. Warto natomiast wziąć ze sobą trochę pieniędzy
na lunch w czasie wolnym (ok. 80-100 SEK) i ew. zakupy.

Data wypłynięcia: 14.05, 18.06, 19.07, 16.08, 03.09.2021
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wybranych terminów wycieczek w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

Rezerwuj na www.stenaline.pl, zadzwoń +48 58 660 92 00

