Wycieczka po Karlskronie
Program wycieczki
• Odjazd autokarem z terminalu promowego w Karlskronie pół godziny
po przypłynięciu promu, przejazd przez wyspy do centrum miasta.
• Wjazd na punkt widokowy Bryggareberget z panoramą miasta.
• Zwiedzanie centrum miasta na wyspie Trossö - m. in. Nabrzeże Królewskie,
rynek, jeden z zabytkowych kościołów, dzielnica Björkholmen, Targ Rybny.
• Wizyta w Muzeum Morskim (ok. 1 godz.).
• Czas wolny po ok. 3 godzinach od rozpoczęcia wycieczki.
• Powrót na terminal promowy autobusem miejskim (w cenie wycieczki).

Opis wycieczki
Podczas wycieczki odkrywamy Karlskronę, czyli „koronę Karola” – zabytkowe
miasto położone na ponad 30 wyspach, od XVII w. główny port szwedzkiej
marynarki wojennej. W czasie 3-godzinnego zwiedzania autokarem i pieszo
odwiedzimy m. in.:
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i centrum miasta na wyspie Trossö.
Björkholmen – dzielnica kolorowych drewnianych domków; niegdyś jedna
z najbiedniejszych części miasta.
Targ Rybny – dawniej targowisko (co upamiętnia pomnik Rybaczki); obecnie
m. in. przystań statków pływających w rejsy po archipelagu.
Nabrzeże Królewskie – widok na archipelag i port wojenny
(przy odrobinie szczęścia również na stojące w porcie okręty wojenne).
Kościół Trójcy Świętej/Kościół Fryderyka – monumentalne barokowe
kościoły przy rynku wzniesione dla parafii niemieckiej i szwedzkiej,
ewentualnie najstarszy w Karlskronie drewniany Kościół Admiralicji
z końca XVII w. ze słynną skarbonką-figurą Matsa Rosenboma
(zaglądamy do jednego z kościołów o ile tylko jest taka możliwość).
Rynek – centralny plac z ratuszem, dwoma kościołami oraz pomnikiem
króla Karola XI, założyciela miasta.
Muzeum Morskie (Muzeum Marynarki Wojennej) - jedna z największych
atrakcji Karlskrony. W muzeum zobaczymy m. in. autentyczne okręty
podwodne, figury dziobowe, podwodny tunel, imponującą kolekcję modeli
okrętów, a potem weźmiemy udział w bitwie morskiej. Przy nabrzeżu
muzeum zabytkowe okręty, m.in. fregata szkoleniowa Jarramas z 1900 r.

Przewodnik zaproponuje również, jak można spędzić czas wolny. Polecamy
np. bezpłatny rejs na wyspę Aspö – promy odpływają co 30-60 min, informacje
o godzinach otwarcie twierdzy Drottningsskär u przewodnika.

Daty wypłynięcia z Gdyni (wycieczka w Szwecji następnego dnia):
- czwartki od 13.06 do 04.12
- piątki od 21.08 do 04.12
- soboty od 15.08 do 24.10
- niedziele od 13.06 do 27.09

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

