Łosie i kraina szkła

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - oferta dla Seniorów
Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji rano.
• Wyjazd autokarem z terminalu promowego pół godziny po przypłynięciu
promu. Przejazd do Kalmaru (90 km).
• Zwiedzanie Kalmaru: zamek (wały i dziedzińce poza sezonem letnim),
centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, widoki na Most Olandzki.
• Czas wolny w Kalmarze (kawa/zakupy/zwiedzanie na własną rękę).

Popołudnie
• Lunch i pokaz dmuchania szkła w hucie szkła Pukeberg, samodzielne
próby wydmuchiwania i grawerowania na szkle.
• Wizyta w parku łosi Grönåsens lub Nybro: spacer po parku, spotkanie
z łosiami i okazja do zakupu pamiątek.
• Powrót na terminal promowy i wypłynięcie do Gdyni.

Opis wycieczki
Całodniowa wycieczka, podczas której wyruszamy z Karlskrony na północ
i odkrywamy atrakcje prowincji Småland – regionu słynącego z wyrobu szkła
artystycznego oraz lasów pełnych łosi. W czasie wycieczki odwiedzamy:
»» Miasto Kalmar – w średniowieczu ważny port i twierdza broniąca
południowej granicy Szwecji; o historii miasta do dziś świadczy malowniczy
renesansowy zamek na wyspie, imponująca katedra z XVII wieku, mury
miejskie oraz drewniana zabudowa centrum miasta.
»» Hutę szkła w Pukeberg – jedną z najsłynniejszych tradycyjnych hut szkła
w południowej Szwecji, założoną w 1871 roku; do dzisiaj można tu zobaczyć
jak rzemieślnicy we współpracy z artystami ręcznie wytwarzają  szklane
przedmioty użytkowe i szkło artystyczne. Każdy odwiedzający ma też
szansę spróbowania swoich sił w trudnej sztuce wydmuchiwania szkła
i grawerowania na szkle.
»» Park Łosi Grönåsens lub Nybro, w którym można udać się na safari
wśród łosi. Kilka z nich zawsze czeka na gości przy wejściu, ale warto też
spróbować wypatrzyć rogatych mieszkańców parku w warunkach zbliżonych
do naturalnych! Na miejscu znajduje się również sklep z wszelkimi możliwymi
„łosiowymi” pamiątkami.
»» Krajobrazy krainy Småland – niekończące się lasy, jeziora i porozrzucane
wśród nich czerwone drewniane domy.
W cenie wycieczki obiad w hucie szkła (bufet, zimne napoje, kawa/herbata).
W cenie:
• rejs promem do Szwecji i z powrotem
• całodzienna wycieczka autokarowa
z przewodnikiem
• 2 noclegi w kabinie 2-os. z łazienką
• bufet śniadaniowy Gd-Ka
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obiadokolacja (danie dnia) Ka-Gd
zwiedzanie parku łosi
lunch w hucie szkła
rozrywka na promie
ubezpieczenie NW i KL

Daty wypłynięcia: 17.07, 29.07, 21.08.2019
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