Pavasario/rudens atostogos Švedijoje
Keltų linija: Klaipėda – Karlshamnas;
Skirta: šeimoms su vaikais; su/be automobilio;
Trukmė: priklausomai nuo pasirinkimo, šiuo atveju įskaitant kelionę pirmyn ir atgal – 5 dienos.
Tikslas: aplankyti Astrid Lindgren parką, kuris yra puiki pramoga ne tik vaikams, bet ir tėveliams,
nes tai vieta, kur atgyja pasakos.
Kelionės išdėstymas pagal laiką:
1 diena. Išplaukimas keltu iš Klaipėdos.
2 diena. Atplaukimas į Karlshamną, kelionė į Vimmerby, popietė Astrid Lingren parke, nakvynė
namelyje.
3 diena. Visos dienos pramogos Astrid Lingren parke, nakvynė namelyje.
4 diena. Išvykimas iš Astrid Lingren parko į Karlshamną, išplaukimas į Klaipėdą.
5 diena. Atplaukimas į Klaipėdą.
Aprašymas: Astrid Lingren parkas yra už maždaug 215km nuo Karlshamno, todėl patogiausia jį
pasiekti automobiliu (vykstant be automobilio, galima jį išsinuomoti), kelionė trunka apie 3
valandas, galima vykti ir autobusu, tačiau su vaikais tai nėra ypač patogu, nes kelionės trukmė
pailgėja beveik dvigubai.

Planuojama, kad po atvykimo į Karlshamną, Vimmerby miestelis būtų pasiekiamas automobiliu
apie 13h dienos, tuo tarpu rudenį parko darbo laikas yra 10:00 – 17:00 (lapkričio 3 ir 4 dienomis
iki 19h), taigi galimi du variantai, arba iš karto keliauti į parką jo likusiam darbo laikui, arba įsikurti
namelyje ir pailsėti po kelionės, apžiūrėti patį miestelį, o į parką keliauti tik kitą rytą ir praleisti
jame visą dieną.
Įėjimas į parką yra mokamas ir kaina priklauso nuo asmens amžiaus bei sezono, pilną kainininką
galima pažiūrėti čia: http://www.alv.se/en/node/29302
Taip pat teks susimokėti už automobilio stovėjimą – 50 kronų už dieną.
Apgyvendinimas taip pat yra viena iš parko teikiamų paslaugų, galima apsistoti nameliuose, su
palapinėmis ar kemperiais. Kainininkas čia:
http://www.alv.se/en/visit-us/pricelists/accommodation
Namelius galima apžiūrėti čia:
http://www.alv.se/en/accommodation/chalets-and-camping-cottages
Štai taip atrodo apgyvendinimo miestelio schema:

Parkas yra nuostabi vieta tuo, kad kaskart ten apsilankius, jame laukia vis kitokios pramogos ir
programa, todėl kiekvieną kartą nustebina iš naujo. Užsiėmusi šiame parke bus visa šeima, nuo
mažiausiųjų iki vyriausiųjų. Rudens atostogų metu parke vyksta įvairiausi užsiėmimai: stiklo
pūtimas, keramika, papuošalų gamyba, veikia rudens gėrybių turgelis, įvairiausios parduotuvės,
kavinukės. Vaikai neliks abejingi susitikimams su pasakų herojais, bei veiklomis su jais, parke taip
pat gausu žaidimų erdvių iš pasakų, kur vaikai viską gali išmėginti patys ir pasijauti tarsi pasakų
herojais. Pradėjus temti yra uždegami laužai ir žibintai, kurie visai atmosferai suteikia jaukumo ir
paslaptingumo.

Šiame kelionės plane numatoma parke praleisti laiką nuo pat atvykimo ir visą kitą dieną, kad
apžiūrėti visą parką ir išbandyti visas pramogas. Taip pat numatomos dvi nakvynės namelyje šalia
parko. Po antrosios nakvynės būtų vykstama atgal į Karlshamną kelionei namo.

