
FJÄLLBACKA - ŚLADAMI CAMILLI LÄCKBERG 

Fjällbacka - niewielka, idylliczna niegdyś rybacka osada, dzisiaj modny turystyczny kurort. To tu 

Camila Läckberg umiejscowiła akcje swoich kryminalnych powieści. 

Göteborg - drugi co do wielkości miasto Szwecji a jednocześnie największy port i centrum 

uniwersyteckie w Skandynawii. Wspaniałe parki, ogrody botaniczne, kanały po których pływają 

płaskodenne łodzie, Götaplatsen z posągiem Posejdona, Opera, najstarsza dzielnica - Gamla Haga.  

 

wycieczka promowo-autokarowa 

Dzień 1 

20.45  spotkanie uczestników wycieczki na Terminalu Promowym w Świnoujściu 

ul. Dworcowa 1 

zaokrętowanie na prom 

22.30  wyjście promu ze Świnoujścia 

wieczór rozrywki, nocleg 

Dzień 2 

6.15           przyjście promu do Ystad 

6.30-7.15 śniadanie na promie 

7.30  wyokrętowanie z promu 

   przejazd z Ystad do Malmö 

 zwiedzanie stolicy Skanii: rynek z ratuszem miejskim, kościół St Petri Kyrka, 

nowoczena dzielnica Västra Hamnen z najwyższym budynkiem mieszkalnym w 

Skandynawii — Turning Torso  

   przejazd do Malmö do Lund, szlakiem kryminałów Karin Wahlberg 

   przejazd do Fällbacki ( ok 395 km )  

 Fällbacka -malownicze miasteczko które Camilla Läckberg wybrała na miejsce akcji tajemniczych 

zbrodni 

spacer po miasteczku: kościół wraz z cmentarzem na którym pochowany jest ojciec 

Camilli Läckberg oraz bohaterowie jej kryminałów, port, pomnik Ingrid Bergman, 

która przez 20 lat przyjeżdżała tu na letnie wakacje 



Wąwóz Królewski -Kungsklyftan-opisany w «Kaznodziei» ,  w którym pomiędzy 

wysokimi skałami zaklinowały się wielkie głazy, które sprawiają wrażenie jakby za 

chwile miały spaść.  Po wyjściu z wąwozu strome schody prowadzą na szczyt 

wzgórza, z którego rozciąga się absolutnie niesamowity, magiczny widok na morze i 

miasto 

   czas wolny możliwość przejścia Wąwozem Królewskim*    

oraz skosztowania przysmaku Fällbacki — hotdog z ziemniaczanym puree w barze 

Ackes Korv 

   przejazd od hotelu na nocleg 

* wyprawa na Wąwóz Królewski wymaga dobrej kondycji oraz odpowiedniego obuwia 

dostosowanego do chodzenia po skałach 

Dzień 3 

7.30-8.00  śniadanie w hotelu 

8.15  wyjazd do Göteborga  

po drodze postój w Tanum, gdzie zobaczyć można prastarą sztukę naskalną z epoki 

brązu wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

przyjazd do Göteborga, zwiedzanie miasta: budynek Opery, który swoim kształtem 

przypomina skrzydła mewy, Kronhuset —dawny arsenał oraz siedziba Muzeum 

Miejskiego, plac Gustaw Adolf Torg z pomnikiem Posejdona, ratusz z XVII w., 

klasycystyczna katedra oraz jedna z najstarszych dzielnic miasta Gamla Haga 

   czas wolny  

15.00  wyjazd z Göteborga do Ystad 

20.00  przyjazd na terminal promowy 

 20.15  zaokrętowanie na prom  

   kolacja w formie bufetu na promie 

22.45  wyjście promu z Ystad do Świnoujścia 

   wieczór rozrywki na promie  

   nocleg 

 

 



Dzień 4 

06.15      przyjście promu do Świnoujścia  

06.30-07.30  śniadanie na promie,  

07.30         wyokrętowanie, zakończenie wycieczki 

 

ŚWIADCZENIA: 

 przejazd promami na trasie Świnoujście - Ystad - Świnoujście 

 miejsce w kabinie 4-osobowej z łazienką 

 nocleg w hotelu w pokojach 2-osobowych 

 wyżywienie na promie:  2 śniadania, kolacja z napojami,  suchy prowiant, w Szwecji: 

śniadanie 

 zwiedzanie: Fjällbacki, Malmö, Lund, Göteborga 

 opieka pilota / przewodnik 

 autokar 

 ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże Standard ( wariant podstawowy, 

nie obejmuje chorób przewlekłych ) 

TERMINY: 

08.-11.05.2020     05-08.06.2020   07-12.07.2020   18-21.09.2020  


