
SZWECJA W PIGUŁCE        

W trakcie wypełnionej atrakcjami wycieczki zobaczysz wszystko, co jest tak charakterystyczne dla 

Szwecji: od historycznych zabytków, poprzez krajobrazy archipelagu szkierowego po współczesne 

miasta: Karlskronę i Ronneby. 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

 

Przedpołudnie 

Przypłynięcie promu do Karlskrony godz. 07:30, wyjazd autokarem spod terminalu 

promowego pół godziny po przypłynięciu. 

Wizyta na cmentarzysku z epoki wikingów w Hjortahammar/Hjortsberga. 

Przystanek przy kamieniu runicznym Björketorpsstenen. 

Przejazd do Ronneby i wizyta w średniowiecznym kościele* oraz spacer po 

najstarszej dzielnicy miasta, Bergslagen. Chwila czasu wolnego w Ronneby. 

Dawne uzdrowisko Ronneby Brunn – spacer po parku zdrojowym. 

Wycieczka autokarowa po Karlskronie – m. in. punkt widokowy 

Bryggareberget, Nabrzeże Królewskie z Bastionem Aurora, rynek, 

wyspa Stumholmen. 

Popołudnie 

Zwiedzanie Muzeum Morskiego z przewodnikiem lub czas wolny. 

Czas wolny w Karlskronie (np. lunch, zakupy). Dla chętnych rejs na wyspę 

Aspö (bez wysiadania, 1 godz.). 

Rysunki naskalne z epoki brązu w Möckleryd. 

Spacer na przylądku Torhamn, widoki na archipelag. 

Przyjazd na terminal promowy, wypłynięcie promu. 

  

 

 



OPIS WYCIECZKI 

Jeden dzień na poznanie różnorodności Szwecji – od prehistorycznych i historycznych zabytków, 

poprzez archipelag szkierowy po współczesne miasta. W trakcie wycieczki poznamy: 

 

Dwa szwedzkie miasta: 

- historyczne Ronneby, założone w średniowieczu przez Duńczyków, z zachowanym kamiennym 

kościołem z XII-XIV w. oraz skupioną wokół kościoła zabytkową drewnianą dzielnicą Bergslagen. 

Ronneby znane jest też jako dawne uzdrowisko, a park zdrojowy Ronneby Brunn do dziś uważany jest 

za jeden z najpiękniejszych parków w Szwecji. 

- położoną na wyspach Karlskronę, główny port szwedzkiej marynarki wojennej i architektoniczne 

świadectwo ambicji Szwedzkich władców w XVII i XVIII w. Tutejsze Muzeum Morskie (Muzeum 

Marynarki Wojennej) jest jednym z najciekawszych muzeów w całym kraju. Dziś Karlskrona to 

stolica regionu, więc oprócz historii będziemy tez mogli spotkać współczesnych Szwedów i przekonać 

się, jak się żyje w Szwecji. 

Zabytki z epoki wikingów: cmentarzysko sprzed 1000 lat z „kamiennymi kręgami” oraz jeszcze 

starszy kamień runiczny (VIII w.) z tajemniczym napisem – klątwą. Zobaczymy też ślady po 

wcześniejszych mieszkańcach Skandynawii w postaci rysunków naskalnych z epoki brązu (XI-VI 

w.p.n.e.) z zagadkowymi postaciami wojowników, zwierząt, łodzi i ludzkich stóp. 

Krajobrazy archipelagu i wybrzeża Szwecji – w kilku miejscach będziemy wjeżdżać na wyspy albo 

zatrzymywać się nad morzem, żeby podziwiać widoki i pospacerować po nadmorskich skałach i 

łąkach. W czasie wolnym można też popłynąć bezpłatnie w 1-godzinny rejs na jedną z największych 

wysp w okolicach Karlskrony. 

* W niektórych terminach świątynia może nie być dostępna do zwiedzania ze względu na uroczystości 

kościelne. 


