Gotlandia

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – 3 dni w Szwecji
Program wycieczki
Dzień 1 (sobota)
• Wypłynięcie promu z Gdyni godz. 21:00, na promie restauracje, bary i sklep.

Dzień 2 (niedziela)
• Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji godz. 07:30.
• Przejazd na Olandię (90 km) i wycieczka w środkowej części wyspy: wizyta
w Solliden - letniej rezydencji szwedzkiej rodziny królewskiej (spacer po
parku), czas wolny w Borgholm, ruiny kaplicy Św. Brygidy na przylądku
Kapelludden, grodzisko z epoki żelaza w Ismanstorp.
• Przejazd do Oskarshamn (75 km), wypłynięcie promem do Visby na Gotlandii
godz. 20:10 (na promie restauracja).
• Dopłyniecie do Visby godz. 23:05, zakwaterowanie w ośrodku
wypoczynkowym Gustavsvik (tuż przy plaży, 2,5 km od centrum/Starego
Miasta, pokoje 2-ososbowe z łazienką).

Dzień 3 (poniedziałek)
• Śniadanie w ośrodku Gustavsvik.
• Spacer z przewodnikiem po Visby, średniowiecznym mieście z zachowanym
murem miejskim, 37 wieżami i ruinami 13 kościołów.
• Wizyta w katedrze i Muzeum Gotlandii – Fornsalen (m. in. kamienne obrazy
z czasów Wikingów), czas wolny.
• Wycieczka po północnej Gotlandii i wyspie Fårö: m. in. wybrzeże na pn.
od Visby i rezerwat przyrody Jungfruklint, przejazd promem na wyspę Fårö,
spacer nad brzegiem morza na pn. brzegu Fårö (fantastyczne formacje
skalne, tzw. raukar).
• Powrót do ośrodka ok. godz. 19:30, wolny wieczór w Visby..

Dzień 4 (wtorek)
• Wczesne śniadanie w ośrodku Gustavsvik.
• Wypłynięcie promem z Visby o godz. 07:30
(po drodze widoki na wyspę Blå Jungfrun i pn. cypel Olandii).
• Dopłyniecie do Oskarshamn, przejazd do Kalmaru.
• Zwiedzanie Kalmaru - m. in. renesansowy zamek, centrum z katedrą;
czas wolny w Kalmarze.
• Wizyta w Karlskronie, czas wolny, dla chętnych zwiedzanie centrum.
• Wypłynięcie promu do Gdyni godz. 21:00.

Dzień 5 (środa)
• Przypłynięcie promu do Gdyni 07:30.
Wszystkie wymienione wstępy w cenie wycieczki. Warto natomiast wziąć ze sobą
pieniądze na jedzenie i ew. drobne wydatki (lunch w restauracji około 100 SEK).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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

