Renata Stonkienė
Klaipėda- Karlshamnas- Klaipėda
21.00 valandą, iš Klaipėdos keltu Patria arba Optima, pajudame Švedijos link.Vykstame keturiese: šeima su dviem
vaikais (15 ir 19 metų) ir lengvuoju automobiliu. Kelionė pramoginė ir pažintinė. Laikotarpis- pavasaris.
1 diena. Ryte 11 valandą įkvepiame gaivaus Švedijos oro ir lekiame Geteborgo link apie 300 km. Mūsų tikslas – žavusis
atrakcionų parkas Liseberg. http://liseberg.se/sv/hem/ Trokštantiems adrenalino – tai geriausia vieta visoje Švedijoje.
Jame įrengta apie 40 įvairiausių atrakcionų ir linksmų kalnelių. Šiam parkui skiriame visa likusią dieną. Nakvynė
Geteborgo mieste.
2 diena. Ryte kylame į kelią ir grožimės gamtos vaizdais. Pavažiavę 210 km. pasiekiame Kullaberg gamtos draustinį.
http://www.kullabergsnatur.se/ Čia galima vaikščioti ne tik takeliais, bet ir išbandyti laipiojimą uolomis, stebėti
paukščius, plaukioti, nardyti. Taip pat aplankyti Kula švyturį, stovintį ant aukštos kalvos ir esantį ryškiausiu ir svarbiausiu
Švedijoje.
Dar pavažiavus 28 km. atvykstame į Helsingborgą. Tai miestas pietų Švedijoje prie Eresuno sąsiaurio.
http://www.helsingborg.se/ Keltu keliamės į Danijos Humlebaek miestelį. Keliamės apie pusvalandį. Viduramžiais
danams tai buvo itin strategiškai svarbi vieta – savotiška muitinė iš Baltijos jūros į Šiaurės jūrą plaukiantiems laivams. Tą
funkciją užtikrino čia pastatyta galinga ir didinga Kronborgo pilis. Šiuo metu ji net įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. Šiaip
plačiajam pasauliui ją išgarsino V.Šekspyras, "apgyvendinęs" joje savo garsųjį danijos princą Hamletą . Nors istorikai
teigia, kad iš tiesų tai didelė klaida, nes tikrovėj pilis pastatyta kiek vėliau, nei Hamletas Šekspyro dramoj tarė savo
garsiuosius žodžius "Būti ar nebuti...." Ai, nesigilinkim, tiesiog pasidžiaukim, kad ji išliko iki mūsų dienų lygiai tokia pat
galinga, išdidi ir tvirta, šviečianti iš tolo, praktiškai matoma jau nuo Švedijos krantų.
Pajudame 64 km. Malmės link. Malmė – trečias pagal dydį šalies miestas. Čia nakvynė.
3 diena. Malmė – itin spalvingas, kosmopolitiškas miestas . Lankome Malmės pilį – tai seniausia išlikusi renesanso
epochos pilis visoje Skandinavijoje. Turning Torso dangoraižis- aukščiausias šiaurės šalių pastatas.
http://www.turningtorso.net/ Jo aukštis 190 metrų. Tai Malmės pažiba ir pasididžiavimas. Oresundo tiltas jungia
Švedijos miestą Malmę su Danijos sostine Kopenhaga. Tai yra viena iš didžiausių tokio tipo konstrukcijų Europoje, ją
sudaro 8 km ilgio kabantis tiltas, 4 km ilgio dirbtinė sala ir 4 km ilgio tunelis.
Pavažiave 57 km. trumpam aplankome smėlėtų pakrančių apsuptyje esantį Ystad miestuką. http://www.ystad.se/
Vykstame 17 km. link Ales Stenar. http://www.ystad.se/turism/se-och-gora/sevardheter-och-besoksmal/kasebergaoch-ales-stenar/ales-stenar/ Jis įsikūręs Kasebergo kaimelyje. Tai savotiška mistinė vieta- 59 akmenys išdėlioti pailgu
ratu. Manoma, kad jiems netoli pusantro tūkstančio metų. Tai senovinio astrologinio kalendoriaus atitikmuo.
iki Karlshamno lieka 146 km. vakare paliekme Švedijos krantus.

