
Jedeme na midsommar do Bottnarydu  
 
Výbor severské spolupráci připomíná členům Severské společnosti možnost prožít věhlasný svátek 
letního slunovratu – Midsommarafton  přímo ve Švédsku. 

V rámci pokračující spolupráce s  cestovní kanceláří Scandia-Czech Tour nabídl její majitel pan 
Zdeněk Šmíd výboru Společnosti obsadit jeden turnus (42 míst) zájezdu do jižního Švédska do 
penzionu Annaberg (jezero Svansjö)v městečku Bottnaryd poblíž Jönköpingu.  

Zájezd se bude konat ve dnech od 21. do 29. 6. 2010, včetně cesty  autobusem.  

Ubytování je ve dvou (16) a čtyřlůžkových (2) pokojích s příslušenstvím. Výhodou je, že ubytovací 
zařízení provozuje CK Scandia-Czech Tour a je možné tam pořídit další občerstvení na naše milé 
malé české korunky.  
Cena zájezdu je 7 790 Kč (7 290 Kč při ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji), s polopenzí.  
CK nabízí dále zapůjčení povlečení za 250 Kč, připojištění 24 Kč nebo 30 Kč na den a dále výlety.  
Cena zahrnuje: Doprava lux busem, 2x trajekt, 6x polopenze, 6x ubytování, 3x vstup (zábavní park 
Liseberg, trajekt na ostrov Visingsö, bazén Rosenlundsbadet), základní pojištění, pojištění CK proti 
úpadku, průvodce po celou dobu pobytu. 
Cena nezahrnuje: Přistavení autobusu dle odjezdového místa, výlet do Stockholmu (500,- Kč 
/osoba), připojištění léčebných výloh, popř. storna zájezdu (rádi Vám sjednáme v CK).  
 
Počet účastníků je stanoven na 42. Záloha ve výši 50% je splatná do 15. 3. 2010.  
 
Využijte této mimořádné příležitosti prožít neformálně Midsommarafton ve Švédsku.  
Ohlasy členů Společnosti, kteří nepodobného zájezdu s CK Scandia-Czech Tour zúčastnili v roce 
2009 jsou kladné.  
 
Vzhledem k tomu, že je o tento zájezd v tomto termínu zájem i od dalších prosím přihlaste se 
urychleně, tj. do 28. února 2010  
- poštou: Severská společnost, Švédská sekce, Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15,  
- e-mailem: svedska.sekce@severskaspolecnost.cz, 
- krátkou textovou zprávou – SMS na tel. č. 742 745 248. 

V případě, že členové společnosti využijí celou nebo podstatnou část nabízené kapacity, bude 
možno jednat o případné úpravě cílů nabízených zájezdů.  

Program je zatím následující : 

21. 6 - odjezd z ČR v odpoledních až večerních hodinách (dle odjezdového místa) 550 km. 

22. 6. - 6:00 h trajekt Rostock - Gedser (plavba 2h). Návštěva hlavního města Dánska - Kodaně. 
Trajekt H+H (20 min). Přejezd na základnu Anneberg, ubytování 350 km.¨ 

23. 6. - Gränna, Visingsö 75 km. 

24. 6. - Göteborg -„Amsterdam Severu" 150 km. 

25. 6. – Midsommarafton v Bottnaryd. 

26. 6. - Stockholm - „Benátky Severu" 350 km. 

27. 6. - Dumme Mosse, Jönköping, Huskvarna 60 km. 

28. 6. - Lund, Malmö 17:30 h trajekt Trelleborg - Sassnitz (plavba 3,45 h) 350 km. 

29. 6. - překročení hranic v ranních hodinách 650 km. 

 

Cena nezahrnuje: Přistavení autobusu dle odjezdového místa, výlet do Stockholmu (500,- Kč 
/osoba), připojištění léčebných výloh, popř. storna zájezdu (rádi Vám sjednáme v CK).  


