Wycieczka Szwecja wyspa OLANDIA - Kopenhaga
Zakwaterowanie - Kemping położony na wyspie Olandia należącej do Szwecji.
Wyposażony w domki 2-6 osób z łóżkami piętrowymi, aneksem kuchennym z ciepłą i
zimną wodą, lodówką, ekspresem do kawy, mikrofalówką, telewizorem. Prysznic i WC.
Taras z meblami ogrodowymi. Na terenie kampingu znajduje się: plaża, basen, sauna, klub
dla dzieci Blix, Lekparadis, Adventure golf, Golf, Halltorps Hage, roślina Paradis,
Boardwalk.
Na trasie zwiedzanie Kopenhagi, 9 godzin postoju autokaru – zwiedzanie: pomnik syrenki
Kopenhaskiej, fontanna bogini Gefion, twierdza Kastellet, Pałac Królewski Amalienborg,
Nowy Port - Nyhavn, Plac Ratuszowy, centralna ulica Stroget, czas wolny Wieczorem
zabawa w parku Rozrywki Tivoli - wesołe miasteczko z wieloma karuzelami, nocne
występy na głównej scenie, gdzie zobaczyć można m.in. liczne zespoły muzyczne,
akrobacje i popisy magów, pokazy sztucznych ogni i kolorowe podświetlane fontanny,
Helsingoru - nocne zwiedzanie zamku Hamleta.
Wyspa Olandia : Most Olandzki- most o długości 6072 metrów łączący wyspę Olandię
stałym lądem, zamek Borgholm, pałac Solliden, Lange Jan - latarnia morska ze wspaniałą
panoramą Bałtyku i Rezerwatu ornitologicznego Ottenby - To jedno z najlepszych miejsc
do obserwacji ptaków w całej Szwecji! Dla ptaków jest to "stołówka" w której regenerują
swoje nadwątlone siły po przelocie przez Bałtyk, lub przygotowują się do przelotu na
południe, Gettlinge – rezerwat archeologiczny - kamienie runicznych z okresu Wikingów.
Latarnia morska Lange Eric, las Forest Troll – Trollskogen, skały Byrums Raukar, las
Thujabestandet, największe jezioro na wyspie Horns Kungsgard, bagna Egby
strandängar, rezerwat przyrody Lilla Horn, rezerwat przyrody Ottenby, Äleklinta.
Dodatkowo zwiedzanie Kalmaru – zwiedzanie XII- wiecznego zamku- miejsca podpisania
Unii Kalmarskiej, Stare Miasto,

CENA: 1.290 -zł/os-

grupa min 42 os płatne + 4 nieodpłatne

Cena obejmuje :
- przejazd autokarem lux
- 1 nocleg w schronisku młodzieżowym w Polsce – pokoje 4-6 osobowe – węzły na piętrach
- 3 noclegi na kempingu w Szwecji
- wyżywienie 5 śniadań , 4 obiadokolacje + 2 prowianty, w Szwecji kuchnia polska
samoobsługowa
dodatkowo młodzież może samodzielnie po śniadaniach w Szwecji może przygotować dla
siebie prowiant
- ubezpieczenie TU Gothaer ( do 10.000 zł/os) i KL( 40.000 zł/os )
-2 przeprawy promowe Gedser - Rostock / Helsingor-Helsingborg, Trelleborg – Świnoujście
- opiekę pilota na cała trasę
- wycieczki w cenie imprezy wg programu ( bilety wstępu płatne dodatkowo )

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 400 SEK/os + 70 DKK/os

- wydatków własnych

