Szwecja w pigułce
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem
Program wycieczki
Przedpołudnie
• Przypłynięcie promu do Karlskrony rano, wyjazd autokarem
spod terminalu promowego pół godziny po przypłynięciu.
• Przystanek przy kamieniu runicznym Björketorpsstenen.
• Wizyta na cmentarzysku z epoki wikingów w Hjortsberga / Hjortahammar.
• Przejazd do Ronneby i wizyta w średniowiecznym kościele oraz spacer po
najstarszej dzielnicy miasta, Bergslagen. Chwila czasu wolnego w Ronneby.
• Dawne uzdrowisko Ronneby Brunn – spacer po parku zdrojowym.
• Wycieczka autokarowa po Karlskronie – m. in. Nabrzeże Królewskie
z Bastionem Aurora, rynek, wyspa Stumholmen.

Popołudnie
• Czas wolny w Karlskronie (np. lunch, zakupy). Dla chętnych rejs na wyspę
Aspö (bez wysiadania) lub zwiedzanie Muzeum Morskiego na własną rękę.
• Punkt widokowy w Karlskronie i wyspa Björkholmen.
• Przejazd na wyspy Senoren, Sturkö i Tjurkö.
• Cieśnina Finskan – widok na wojskową twierdzę Kungsholmen.
• Spacer w dawnym kamieniołomie na wyspie Tjurkö.
• Przyjazd na terminal promowy, wypłynięcie promu.

Opis wycieczki
Jeden dzień na poznanie różnorodności Szwecji – od prehistorycznych
i historycznych zabytków, poprzez archipelag szkierowy po współczesne miasta.
W trakcie wycieczki odwiedzamy m. in.:
»» Cmentarzysko z epoki wikingów w Hjortsberga/Hjortahammar
z „kamiennymi kręgami”.
»» Kamień runiczny Björketorpsstenen z VIII w. z zagadkowym napisem –
klątwą sprzed 1300 lat.
»» Dawne duńskie miasteczko Ronneby z kamiennym kościołem z XII-XIV w.
oraz skupioną wokół kościoła zabytkową drewnianą dzielnicą Bergslagen.
»» Ronneby Brunn, dawne ekskluzywne uzdrowisko, a dziś jeden
z najpiękniejszych parków w Szwecji.
»» Karlskronę – miasto na wyspach, główny port szwedzkiej marynarki
wojennej i architektoniczne świadectwo dawnych ambicji Szwecji.
»» Największe wyspy Archipelagu Karlskrony – przejazd wysokim mostem na
Senoren a następnie kolejnymi mostami na Sturkö i Tjurkö.
»» Twierdzę Kungsholmen, dawniej broniącą dostępu do Karlskrony od strony
morza – przystanek po drugiej stronie cieśniny Finskan.
»» Dawne kamieniołomy granitu na wyspie Tjurkö, eksportujące kostkę
brukową na masową skalę pod koniec XIX w.
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