Zájezd do Švédska
Výbor Severské společnosti přijal speciální nabídku CK Scandia-Czech Tour z Jablonce nad Nisou a nabízí
členům společnosti možnost strávit týden v pensionu Anneberg (jezero Svansjö) u městečka Bottnaryd
(30 km od Jönköpingu) s možností řady výletů do blízkého i vzdáleného okolí.
Termín: 26.

8. – 3. 9. 2009

Cena: 7 160,- Kč
cena zahrnuje kromě ceny zájezdu ve výši 6 990,- Kč i poplatek 170,- Kč za přistavení autobusu v Praze.
V ceně zájezdu není zahrnuto:
- pojištění léčebných výloh, které CK požaduje;
- vstupy dle programové nabídky, celkem za vstupy asi 70,- DKK a 500,- SEK;
- výlet do Stockholmu, zájemci jej uhradí na místě v české měně průvodci. Cena výletu 500,- Kč na osobu.
Doprava: luxusním klimatizovaným autobusem Setra HDH 471 s WC s klimatizací, video/video a
občerstvením (pivo, limo, káva, čaj) za Kč.
Stravování: přímo v budově, polopenze (kontinentální snídaně, večeře kombinace české a švédské
kuchyně). Dále je možné na místě zakoupit další občerstvení za orientačně 30,- Kč pivo, 25,Kč víno, káva ; apod.
Ubytování: dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Povlečení a ručníky sebou vlastní. Spací pytle nejsou
povoleny.
Sociální zařízení (WC a sprchy) jsou pro všechny ubytované umístěna ve společných
prostorách a v dostatečném počtu.
Klubové místnosti s originálním severským nábytkem, TV, video.
Kuchyňka, k možné přípravě občerstvení na výlety je vybavena lednicí s mrazákem a vařičem.
Je možné využít i venkovní gril.
Zájemci se mohou závazně hlásit do 20. června 2009 u vedoucího Švédské sekce Pavla Dobrovského:
- mobilním telefonem na 724 745 248, forma SMS zprávy vítána;
- emailem na svedska.sekce@severskaspolecnost.cz
Členové Severské společnosti uvedou číslo členské průkazky platné na rok 2009.
Vzhledem k tomu, že je k dispozici cca 30 míst, bude o účasti na zájezdu rozhodovat doba doručení
přihlášky a členství v Severské společnosti.

Rámcový program zájezdu
1. den - V odpoledních hodinách odjezd z ČR do německého přístavu Rostock.
2. den - Příjezd trajektem do dánského Gedseru, dále do Kodaně prohlídkou města (malá mořská víla,
královský Amalienborg, okružní plavbu po kanálech (1 hod.), exkurze v muzeu pivovaru Carlsberg s
ochutnávkou piva. Z Kodaně do přístavu Helsingør, a odtud lodí přes Öresundskou úžinou do Švédska.
3. den - Celodenní výlet do turistického centra Gränna, s originální ruční výrobou sladkých mentolových
špalků Polkagrís a skanzenu Grännaberg. Odpoledne lodí na ostrov Visingsö v centru jezera Vättern zvaný
„Perla jezera Vättern“ se zříceninou hradu Visingsborg. Na závěr ochutnávka pečeného sledě nebo
uzeného síha (marena).
4. den - Celodenní výlet do Göteborgu, nazývaného „Amsterdam Severu“. Okružní jízda městem vede
přes rybí trh Fiske Kørka, královskou zahradu s živými losy a nezapomenutelný pohled na deltu řeky Göta
plnou ostrůvků a přístavů ze skalisek Saltholmen (Slaný záliv). Dále do unikátní expozice živé přírody na
zemi v Universeu a do největšího zábavního parku ve Švédsku Liseberg.

5. den - Turistický výlet do přírodní rezervace Dumme Mosses s vzácnou rašeliništní florou (masožravé
rosnatky okrouhlolisté, kaly, suchopýry, vřesy a lišejníky), která se pohromadě nenachází nikde jinde
v Evropě možností nenáročné (zvládne i úplný začátečník) projížďku na kánoích po „čajové řece“ Tidan.
Alternativně se nabízí projížďka na kolech nebo na procházku podél jezera.
6. den - Brzy ráno, kolem 5. hod. odjezd do hlavního města Stockholmu „Benátek Severu“. Prohlídka
města zahrnuje střídání stráží u královského paláce, korunovační katedrálu Storkyrkan, náměstí Starého
města – Stortorget, pohřební katedrálu Riddarholmskyrkan a městskou radnici s prohlídkou Zlaté haly a
Modrého sálu, kde se předávají Nobelovy ceny. Dále návštěva Vasa muzea, které ukrývá světový unikát
zachovalé válečné vlajkové lodi ze 17. století, a na závěr královské sídlo Drottningholm, připomínající
malou Versailles a ukrývající např. sochy z Valdštejnského paláce, válečnou kořist z Prahy během
třicetileté války.
7. den - Návštěva města Husqvarna známého již 300 letou strojírenskou výrobou, kde se vyráběly nejen
zbraně ale i domácích spotřebiče včetně známé zahradní techniky, jak dokládá muzejní expozice. Dalším je
jedinečné muzeum zápalek. Místní moderní obchodní centrum A6 je plošně největší ve Švédsku umožní
nákup suvenýrů. Odpoledne je možnost se vykoupat ve vodním centru Rosenlundsbadet.
8. den - Na cestě domů se počítá s prohlídkou univerzitního městečka Lund s románskou katedrálou a
třetího největšího města Švédska Malmö. Cesta dále povede kolem stavby století – Öresundskeho mostu,
který spojuje Švédsko a Dánsko, do přístavu Trelleborg na večerním trajekt do německého přístavu
Sassnitz.
9. den - Do ČR přijedete v ranních hodinách.

