Kornelija Šleiniūtė (Gargždai)

Poilsinė/pažintinė kelionė Švedijoje
Keltų linija: Klaipėda-Karlshamnas.
Skirta: šeimai su/be vaikais; su automobiliu; norintiems ne tik pailsėti, bet ir pažinti.
Trukmė: Priklauso nuo pačių keliautojų pasirinkimo, šiuo atveju kelionė pirmyn atgal - 5 dienos.
Kelionės tikslas: Susipažinti su technologijų ir mokslo išradimų kaita aplankant įžymųjį mokslo centrą Kreativum,
kuris bus įdomus ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Netoli Kalmar miesto, pamatyti Švedų `KOSTA` stiklo pūtimo
dirbtuves. Aplankyti safari parką `Eriksberg` ir atsiplaiduoti `Ronneby Brunn` kurorte.
Kelionės išdėstymas pagal laiką:
1 diena. Išplaukimas keltu iš Klaipėdos.
2 diena. Atplaukimas į Karlshamną, kelionė automobiliu į mokslo centrą `Kreativum`, popietė praleidžiama netoliese
esančiame Eriksberg safaryje. Nakvynė pasirenkama pakeliui važiuojant į stiklo dirbtuves, Tingsryde, svečių
namuose.
3 diena. Per pietų laiką, važiuojame į Kosta, stiklo dirbtuves. Aplankę stiklo dirbtuves, važiuojame pasimėgauti
vandens pramogomis Ronney Brunn. Nakvynei pasiliekame viešbuty įsikūrusiame šalia pramogų komplekso.
4 diena. Grįžimas į Karlshamną. Išplaukimas į Klaipėdą.
5 diena. Atplaukimas į Klaipėdą.

Aprašymas:
Nuo atvykimo vietos (Karlshamno) iki mokslo centro Kreativum, yra 3,5km, arčiausia, ką galima pamatyti uoste tik
atvykus į Švediją. Vienas iš lankomiausių Karlshamno objektų – bene geriausia pramoga šeimoms. Šis mokslo
centras lankytojams siūlo patiems išbandyti daugiau kaip 100 išradimų, kurie pritaikyti įvairaus amžiaus žmonėms,
todėl nuobodžiauti neteks nei vienam.
Centras duris atveria 11 val. ryto, o užveria ketvirtą valandą po pietų. `Kreativum` centro aplankymo kaina vaikui
siekia 100 Švedijos kronų, o suaugusiajam – 135. Šeima, keliaujanti su keliais vaikais, turėtų teirautis šeimyninio
bilieto, kuris gali leisti sutaupyti net daugiau kaip 100 kronų (10, 65 Eur). Visa informacija pateikta čia:
http://www.kreativum.se/priser/
Netoliese esantis žymusis Eriksberg Safari, nutolęs nuo Karlshamno 14,5km, pasiūlys pastebėti laukinį gyvūnijos
gyvenimą iš arti. Gamtoje gyvena elniai, danieliai, šernai, bizonai, kalnų ožkos bei kiti gyvūnai. Norintys aplankyti šį
parką, gali vykti su savo mašina nurodytu maršrutu, arba vietoje išsinuomoti džipą su gidu. Rekomenduojama
pažintinį safarį pasirinkti vakarinėmis valandomis, kai gyvūnai nesislepia nuo saulės kaitros, o laisvai vaikštinėja
tiesiog jums ant kelio. Adrenalinas ir geri įspūdžiai – garantuoti! Safari lankymo datos nepastovios, todėl būtina
žiūrėti į parko darbo laiką, kuris yra čia: http://www.eriksberg.nu/en/node/319
Džipų ir safari lankymo kainas rasite čia: http://www.eriksberg.nu/en/admission
Verta paminėti, jog vaikams iki 8 metų įėjimas nemokamas.
Laukia nakvynė Tingsryde, nuo Karlshamno nutolusiame 39 km. Puikus pasirinkimas važiuojant pakeliui į Stiklo
dirbtuves Kostoje. Svečių namai yra skandinaviško stiliaus, nuostabios gamtos apsuptyje, kuri leis nurimti po
dienos įspūdžių. Namelyje gali apsistoti 4 asmenys. Kaina svyruoja iki 250(Eur) už vieną naktį.
Detaliau rasite čia: https://www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast/tingsryd/holiday-home-hensmala/1959714/
Atkreipkite dėmesį, kad visą viešnagės kainą turėsite sumokėti iki atvykimo.
Kelionė į Kostą, stiklo dirbtuves. Nuo nakvynės vietos Kosta nutolusi 49 km. Važiuoti truks maždaug 42 minutes. Čia
nuo seno veikia 15 stiklo dirbtuvių, kur rankomis daromi įspūdingi stiklo gaminiai. Apsilankę čia, galėsite susipažinti
su šimtametėmis švedų stiklo pūtimo tradicijomis. Nors stiklo gaminimo technologija ir sena, bet čia gaminami stiklo
dirbiniai pasižymi šiuolaikišku bei moderniu dizainu.

KOSTA darbo laikas:
Gegužės – rugsėjo mėn.
I - V 10:00 – 19:00 val.
VI - VII 10:00 – 17:00 val.
Daugiau informacijos rasite: www.glasriket.se
Po puikių įspūdžių, poilsis nuostabiame kurortui prilygstančiame pramogų komplekse Ronney Brunn, nutolusiame
vos 33 km nuo Karlshamno. Po apsilankymo šiame komplekse, įspūdžiais dalinsis kiekvienas – tiek vaikas, tiek
suaugęs. Puikus būdas atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pailsinti kūną ir sielą. Tai oazė norintiems pailsėti gamtos
prieglobstyje. Šio parko istorija prasidėjo dar prieš 300 metų, kai vietiniai gyventojai atrado čia trykštančio šaltinio
gydomąsias galias. SPA kompleksas su vandens parku pritaikytas įvairių amžiaus grupių lankytojams. Čia gausu
vandens pramogų ne tik komplekso viduje, bet ir po atviru dangumi. Šalia komplekso yra įsikūręs viešbutis, turintis
net 264 kambarius. Tad tie, kurie nuspręs dieną skirti Ronneby Brunn kurorte, visą paslaugų paketą galės įsigyti
vienoje vietoje.
Verta paminėti, jog 2005 metais Ronneby Brunnspark išrinktas gražiausiu Švedijos parku. Šiame parke esate
laukiami visus metus ir ypač balandžio mėnesį, kai visomis spalvomis pražįsta rododendrai ir rožių sodai.
Daugiau informacijos: http://www.ronnebybrunn.se/aboutronnebybrunnhotel/
Nakvynė šalia komplekso įsikūrusiame viešbutyje kainuotų maždaug 194 Eur. Kainas bei viešbučio nuotraukas
rasite čia: http://www.ronnebybrunn.se/bo/
Šiame kelionės plane numatoma per penkias dienas aplankyti keturias žymias Pietų Švedijos vietas, kurios bus
skirtos tiek pažinimui, tiek pramogoms visai šeimai. Taip pat numatomos dvi nakvynės skirtingų tipų apgyvendinimo
įstaigose. Po antrosios nakvynės būtų vykstama atgal į Karlshamną kelionei namo į Klaipėdą.

