Gimtadienio kelionė
Lietuva-Švedija-Lietuva

Balandžio 21-oji. Iš darbo išeinu anksčiau. Važiuodamas namo, pakeliui paimu
mažąją dukrytę iš darželio. Žmoną sutinku kieme, ką tik grįžusią iš darbo. Visi
kažkokie neramūs... Šiek tiek skubantys... Namie jau mūsų nekantriai laukia
vyresnėlė. Susirenkam lagaminus, mylimiausius žaislus ir iš Mažeikių pajudam
uostamiesčio link. Šiandien prasideda atostogos. Mano gimimo dienos kelionė!
Balandžio 22-oji. Net keista, kad taip patogiai ir greitai DFDS Seaways keltu su
visa šeima ir pilnu
automobiliu daiktų atkakome į Švediją. Dar visai ankstus
pavasario rytas. Sočiai papusryčiaujame jaukioje kelto kavinukėje ir išgirstam
kvietimą eiti į automobilių denį.
9:00val. mašinos padangos paliečia Karlshamno uosto asfaltą. Pirmasis uždavinys- aplankyti
“Emigrantų paminklą“. Tiesiog... už tuos kurie išvykę.
Jau
10.00val.
atsiduriam
”Kūrybinio
mokslo
centre“ (www.kreativum.se), kur bent porą valandų smagiai ir turningai
leidžiam laiką.
Sukaupę šiektiek įspūdžių, sušokam į automobilį ir važiuojam ieškoti
dar! Po 56minučių ir 60km į šiaurės vakarus nuo Karlshamno pasiekiame
Wanås skulptūrų parką (www.wanas.se). Išsidūkę gryname ore ir basiai išalkę, lekiame 96km į
nuostabią miškų apsuptą vietelę „Ulvereds Hjorthagn &
Gardsslakteri” (www.ulvereds.se) papietauti.
Pavažiavę dar 15 kilometrų į šiaurę ir paėjėję gražiais Švedijos
miškų takeliais, pasiekiam Danų krioklį (Danskafall), kuris šiuo
metų laiku ypatingai aktyvus.
Beveik jau temstant, išvykstam link Varberg miesto. Per valandos
kelionę iki tikslo, mergaitės spėja numigti ir atsibusti vėl pilnos
jėgų. Pasiekę miestą, išsinuomojam dviračius ir romantiškai pasivažinėjam pajūriu.
Šiek tiek sušalę ir smagiai nuvargę, pajudam šiaurės link. Visai vėlai vakare pasiekiam Göteborgą,
kur mūsų laukia šiltos lovos ir puikus poilsis.
Balandžio 23-ioji. Jau nuo pat išvažiavimo iš Lietuvos šią dieną
mergaitės buvo apsibraukusios kalendoriuje. Šiandien
atrakcijonų parkas „Liseberg“ (www.liseberg.se) atsidaro
sezonui! Visa diena- parke.
Balandžio 24-oji. Keliaujam 66km į rytus nuo Göteborgo. Bent
pusdienį
praleidžiame
Borås
zoologijos
sode
(www.boraszoo.se). Toliau valandėlę judame į pietvakarius apžiūrėti Tjolöholms pilies
(www.tjoloholm.se). Bundanti gamta ypatingai gražiai atsiskleidžia pilies gėlynuose ir krūmynuose.
Grįžę į Göteborgą leidžiamės į vakarinę ekskursiją laivu po miesto archipelagus
(www.goteborg.com/en/good-to-know/getting-to-the-archipelago/).
Balandžio 25-oji. Diena Göteborge! Šiandien planuojame aplankyti didžiausią skandinavijos mokslo
centrą „Universeum“ (www.universeum.se), volvo muziejų bei Alvsborgo tvirtovę
(http://www.alvsborgsfastning.se).
Vakarienei pasirenkame restoraną esantį 23-čiame dangoraižio aukšte „Heaven 23“. Tobulai
praleidžiame paskutinį vakarą, pakeliame šampano taures už gimtadienį ir puikiai pavykusią
gimtadienio kelionę.
Balandžio 26-oji. Laikas namo! Išsimiegoję ir skaniai papusryčiavę keliaujame Karlshamno link.
Pakeliui užsukame į, apsipirkinėtojų rojų- Gekås Ullared. Juk Lietuvoje visi nekantriai laukia ne tik
mūsų bet ir lauktuvių!

