
PÓŁNOCNA OLANDIA              

Zobacz północną część najdłuższej wyspy Bałtyku - Olandii. Tajemniczy las trolli, malownicze 

wiatraki i niezwykła przyroda czekają na odkrycie. 

PROGRAM WYCIECZKI 

 

Przedpołudnie 

Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji rano. 

Wyjazd autokarem w kierunku Olandii (90 km) pół godziny po przypłynięciu. 

Przejazd przez Most Olandzki na wyspę i droga do Sandvik (ok. 60 km). 

Kawa z ciastkiem w wiatraku Sandviks kvarn, zwiedzanie wiatraka. 

Przystanek w Byxelkrok, chwila czasu na lunch, zakupy lub spacer w porcie. 

Popołudnie 

Wizyta na północnym cyplu Olandii, wejście na latarnię morską Långe Erik. 

Przejazd do „Lasu Trolli”, wizyta w muzeum przyrodniczym lub spacer przez 

las do wraku żaglowca „Swiks” na brzegu morza (łącznie 3 km). 

Spacer nad morzem w Byrum - ostańce skalne i widok na wyspę Blå Jungfrun. 

Powrót na terminal promowy w Karlskronie (170 km), po drodze konkursy, 

filmy lub inne atrakcje. 

Wypłynięcie promu z Karlskrony wieczorem.   

  

 

OPIS WYCIECZKI 

Całodzienna wycieczka autokarowa z przewodnikiem, podczas której docieramy aż na północny cypel 

Olandii, „wyspy słońca i wiatrów” i najdłuższej wyspy na Bałtyku. Podczas wycieczki urozmaicone 

krajobrazy, nadmorskie widoki oraz atrakcje w pn. części wyspy, która nawet wśród Szwedów 

uważana jest za egzotyczne miejsce: 

 

Most Olandzki – imponujący most o długości 6 km, niegdyś najdłuższy w Europie. 



Sandvik – największy wiatrak w Skandynawii z poł. XIX w. z dobrze zachowanym wyposażeniem. 

Obecnie sympatyczna kawiarnia, a więc okazja na tradycyjną szwedzką przerwę na kawę. 

Byxelkrok – miasteczko i mały port, bary, restauracje i sklepy a także widok na owianą legendami 

wyspę Blå Jungfrun („Błękitna Dziewica”). 

Latarnia morska Långe Erik – północny cypel Olandii, świetne widoki i wrażenie, że dotarliśmy na 

koniec świata. 

„Las Trolli” – rezerwat przyrody, w którym podobno można spotkać trolle… Spacerując przez 

tajemniczy las mijamy wiele powykręcanych przez wiatr drzew a na koniec docieramy do kamienistej 

plaży i wraku szkunera „Swiks”. Jeśli wystarczy czasu możemy też zajrzeć do muzeum 

przyrodniczego. 

Byrum – malowniczy skalisty odcinek wybrzeża z wapiennymi ostańcami skalnymi i licznymi 

skamieniałościami. 

 

Data wypłynięcia z Gdyni: 08.05, 21.06, 22.07, 10.08.2020 


