ŠVÉDSKO
PRO ŠKOLÁKY

1. den

V ranních hodinách odjezd z ČR, přejezd Německa,
večer přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru,
dále průjezd Dánskem a plavba lodí z Helsingøru do
Helsingborgu.

2. den

V brzkých ranních hodinách vylodění ve Švédsku
a přejezd na turisticky atraktivní ostrov Öland, kde má
letní sídlo i švédská královská rodina. Je proslulý svou
krásnou přírodou a mnoha otočnými větrnými mlýny.
Ubytování v kempu v bungalovech, individuální volno,
možnost využití sauny, minigolfu, koupání v moři.

Celodenní prohlídka jižní části ostrova, návštěva
pevnosti Borgholm z 12. století a zastávka u největšího
větrného mlýnu na ostrově – Björnhovda. Dále přes step
Alvaret, procházka. Cesta pokračuje kolem zdi Karla X.
až k nejjižnějšímu majáku Svatého Jana, procházka po
pobřeží. Navečer návrat do kempu.

3. den

Celodenní prohlídka severní části ostrova. Přejezd
až na nejsevernější výběžek, zastávka u severního
majáku Svatého Erika a procházka nedalekým „Lesem
skřítků“, kde vítr pokroutil stromy do roztodivných
tvarů. Procházka podél západního pobřeží, přejezd
k zajímavým skalním útesům Byrums Sandvik. Navečer
návrat do kempu.

4. den

5. den

Návštěva švédské ZŠ v Kö pings viku, exkurze ve škole,
beseda s místními žáky, oběd,
odpoledne následuje fotbalový
zápas se švédskými dětmi.
Dopoledne odjezd z kempu do
přístavu v Helsingborgu, odtud
lodí do Helsingøru. Přejezd
do Kodaně, okružní prohlídka
centra města. Odjezd do přístavu v Gedseru.

6. den
7. den

V noci přeprava trajektem do
Rostocku, přejezd Německa
a v dopoledních hodinách
příjezd do ČR.

Cena: 5500 Kč/osoba
Termíny: celoročně, mimo července
Cena zahrnuje:
● 4 × ubytování na ostrově Öland v bungalovech
● 4 × trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem
● 4 × snídaně, 4 × večeře, 5 × svačina
● 1 × balíček na zpáteční cestu
● průvodce a pedagogický dozor zdarma
● služby v kempu: minigolf, sauna
● vstupné
Cena nezahrnuje:
● dopravu luxusním autobusem
● pojištění účastníků zájezdu
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