
SILVESTR VE ŠVÉDSKU

Pojeďte oslavit příchod Nového roku 2013 do Švédska. Silvestr jak ho znáte i neznáte! Prožijte pravou severskou at-

mosféru Vánoc ve Stockholmu a Kodani. Nový rok znamená pro Švédy, stejně jako pro nás, jeden velký večírek.

Mimo jiné navštívíme také město Vadstena, které založila sv. Brigita. Město se může pochlubit dvěmi důležitými 

stavbami švédské historie. První je vadstenský klášter. Roku 1350 ho založila Brigita Švédská. Byl to první klášter řádu 

brigitek. Druhou stavbou je vadstenský hrad, který patří mezi nejlépe docho-

vané hrady z období vlády Gustava I. Vasy v 16. století.

1 den - ve večerních hodinách od-
jezd z ČR a tranzit přes Německo. 

2 den - KODAŇ: muzeum pivovaru 
Carlsberg, královský paláci Ama-

lienborg a Frederikův kostel, socha 
Malé mořské víly. 

3 den - GÖTEBORG: největší skan-
dinávský přístav, rybí tržnice 

s možností ochutnávky bagety s lo-
sosem a krevetovým salátem, Volvo 
muzeum, na závěr unikátní přírodní 
i technická expozice Universeum. 

4 den - GRÄNNA: procházka k je-
zeru Vättern, návštěva výrobny 

pravých švédských špalků Polgagrís, 
návštěva města Vadstena s klášterem, 
který založila sv. Brigita. 

5 den - STOCKHOLM: zahrady 
královského sídla Drottningholm, 

městská radnice City Hall s Modrou 
halou a Zlatým sálem, korunovační ka-
tedrála Storkyrkan, jako zlatý hřeb pro-
gramu Vasa muzeum s lodí z 16. stol. 

6 den - JÖNKÖPING - SILVES-
TR: muzeum továrny Husqvar-

na s ukázkou výroby celé řady pro-
duktů - zahradní technika, zbraně, do-
mácí spotřebiče, obchodním centrum 
A6, Silvestrovskému koupání v bazénu 
s mořskými vlnami Rosenlundsbadet, 
zábavný Silvestrovský program s hudbou 
a tancem, který společně připravíme.

7 den - NOVOROČNÍ VÝŠLAP: 
procházky po okolí, volný pro-

gram na zotavenou po silvestrovských 
oslavách, 

8 den - LUND + MALMÖ: pro-
hlídka univerzitního městečka 

s katedrálou v Lundu, návštěva Mal-
mö muzea s ponorkou U10 a přes Öre-
sundský most do Kodaně. 

9 den - návrat do ČR v dopoledních 
hodinách.

Typ (7 dní) Cena Kč

Typ A (2/2) 6 490,-

Typ B (4/4) 5 690,- 

(při obsazení 1 osobou na pokoji + 500,- Kč)

Termín: 26. 12. 2012 – 3. 1. 2013 - odjezd: Jablonec nad Nisou, Praha


