Szwecja od kuchni

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem i okazja do posmakowania Szwecji

Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji o godz. 07:30.
• Wyjazd autokarem z terminalu pół godziny po przypłynięciu promu.
• Na początek wizyta w historycznym miasteczku Kristianopel – degustacja
cydru i moszczu jabłkowego w kawiarni w porcie, chwila czasu na spacer
po dawnych murach obronnych. Cydr dopiero niedawno stał się popularny
w Polsce, podczas gdy Szwedzi już od dawna się na tym znają. Koniecznie
więc trzeba spróbować miejscowych produktów i posłuchać historii
Kristianopel - „najmniejszego miasta w Szwecji”.
• Kolejny przystanek to wędzarnia ryb – degustacja i możliwość zakupów.
A więc smaki morza. Wędzone bałtyckie specjały, takie jak łosoś, śledź
czy węgorz są bardzo popularne w Szwecji przez cały rok i stanowią
nieodłączny składnik „szwedzkiego stołu”.
• Wizyta na farmie kóz w Orranäs – degustacja serów kozich, zwiedzanie
farmy, możliwość zakupów. Szwecja zawsze słynęła z serów a produkty
z Orranäs zdobywały nagrody w wielu ogólnokrajowych konkursach!
• Spacer na punkt widokowy w rezerwacie przyrody Hallarumsviken.
• Czas wolny w Karlskronie – dla chętnych krótkie zwiedzanie a potem czas
na lunch lub odkrywanie miasta na własną rękę.

Popołudnie
• Wizyta w gospodarstwie i hodowli danieli Askunga Dovvilt, okazja do
posmakowania wędlin z dziczyzny. Czyli odpowiedź na pytanie, jak smakuje
jeleń, łoś i renifer. Miejscowy sklep oferuje poza tym najróżniejsze specjały
wielu lokalnych producentów.
• Tradycyjna szwedzka przerwa na kawę. Czyli zwyczaj, bez którego Szwedzi
nie wyobrażają sobie przedpołudnia ani popołudnia. Okazja do spróbowania
„szwedzkiej” kawy w połączeniu z deserem.
• Coś na poprawę trawienia – popołudniowy spacer po parku zdrojowym
w Ronneby.
• Na koniec, jeżeli wystarczy czasu, zakupy spożywcze w centrum handlowym
Amiralen – przewodnik chętnie pomoże wybrać coś specjalnego!
• Powrót na terminal w Karlskronie i wypłynięcie promu godz. 21:00.

Data wypłynięcia z Gdyni: 02.06, 12.07, 08.08, 17.09.2021

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

