Szwecja dla dzieci
Odkrycia, niespodzianki i dobra zabawa dla całej rodziny.
Wycieczka całodniowa z atrakcjami w Szwecji.
Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie promem do Karlskrony godz. 07:30.
• Wyjazd autokarem spod terminalu promowego pół godziny
po przypłynięciu promu.
• Wyprawa do Karlskrony – miasto oczami dzieci. Wjeżdżamy m.in.
na punkt widokowy, docieramy na Nabrzeże Królewskie i zaglądamy
do portu szwedzkiej marynarki wojennej, spotkamy Nilsa Holgerssona
– bohatera „Cudownej podróży”, wchodzimy na bezludną wyspę.
W tropieniu atrakcji pomaga nam przewodnik.
• Muzeum Morskie – schodzimy do tunelu podwodnego, uczymy
się strzelać z działa, przyglądamy się makietom bitew morskich
i galionom, zaglądamy do wnętrza autentycznego okrętu
podwodnego. Resztę czasu można spędzić na okrętach
muzealnych, placu zabaw lub kąpielisku.
• Czas wolny (ok. 2 godziny) w centrum Karlskrony.

Popołudnie do wyboru (ok. 4 godz.)
• Dla najmłodszych (do 10-12 lat) i nie tylko Wioska dziecięca
(Barnens Gård) – duży park atrakcji na świeżym powietrzu: baseny
ze zjeżdżalniami, jazda małymi traktorami, wyprawa na wozie
z sianem, karmienie zwierząt, praca na koparce. Oprócz tego:
nadmuchiwany zamek, trampoliny, park linowy i wiele innych
atrakcji. Na miejscu bar/kawiarnia.
W przypadku deszczowej pogody w zamian „Fabryka Zabawy”
Busfabriken – bardzo duży plac zabaw pod dachem z wielopo ziomowym małpim gajem, zjeżdżalniami, boiskiem, armatkami
na piłeczki i innymi atrakcjami
• Dla trochę starszych i dużo starszych (od 8-10 lat) „Labirynt
Przygód” Boda Borg – kilkadziesiąt torów przeszkód, składających
się z kilku pomieszczeń. Aby przejść dalej należy rozwiązać zagadkę
i w krótkim czasie wykonać zadanie (a więc escape rooms w wersji
błyskawicznej). Na miejscu kawiarnia.
• Powrót na terminal promowy, wypłynięcie do Gdyni godz. 21:00.
Uwaga: aby skorzystać z atrakcji Boda Borg trzeba mieć ze sobą
obuwie sportowe a we Wiosce Dziecięcej oczywiście stroje kąpielowe!

Daty wypłynięcia z Gdyni:
07.07, 14.07, 28.07, 11.08, 17.08.2019
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

