
 
Nabídka fakultativního vzdělávacího pobytu pro žáky 2. stupně 

 

Okruh „Hřejivý sever“ 

 
 

Zájezd do jedné z nejhezčích oblastí v jižním Švédsku, Småland. Pomocí paprskovitých výletů 

po okolí jezera Vättern (druhé největší ve Švédsku) se seznámíte s královským městem Stockholm, 

největším skandinávským přístavem Göteborg a známým turistickým centrem Gränna, které je 

společně s ostrovem Visingsö druhým nejnavštěvovanějším místem ve Švédsku. Zastavíte se v muzeu 

továrny Husqvarna, proslavené výrobou zbraní, motorových pil, motocyklů, šicích strojů a také si 

prohlédnete krajské sídelní město Jönköping proslavené výrobou prvních bezpečnostních zápalek. 
 

Délka okruhu: 3 500 km 

 

Návrh programu: 

 

1. den 

V odpoledních hodinách odjedete z ČR. Čeká Vás tranzit přes Německo do přístavu Rostock.  

 

2. den 

V 6:00 plavba z německého přístavu Rostock do dánského přístavu Gedser (2 hodiny). Přejezd přes 

Öresundský most do města Malmö, zastávka u vyhlídky na tento most a dále procházka historickým 

centrem tohoto města. Návštěva přírodovědného a technického muzea Malmöhus. Přejezd do 

univerzitního městečka Lund, kterému dominuje románská katedrála. Navečer ubytování na 

základně CK v penzionu Anneberg. 

 

3. den 

Celodenní výlet do turistického centra Gränna, které je po Stockholmu druhým nejnavštěvovanějším 

místem ve Švédsku. Výroba originálních ručních sladkých mentolových špalků Polkagrís a návštěva 

skanzenu Grännaberg. Odpoledne přejezd lodí na ostrov Visingsö. Příjemná procházka po ostrově se 

zastávkou u zříceniny hradu Visingsborg s mohutným obranným valem. Na závěr výletu možnost 

ochutnávky pečeného sledě nebo uzeného sika. 

 

4. den  
Celodenní výlet do Göteborgu. Během cesty zastávka na mezinárodním letišti Landvetter- zde 

možnost vyměnit valuty. Návštěva rybího trhu Fiske Kørka s nepřeberným množstvím ryb. Možnost 

zakoupení bagety s lososem a krevetovým salátem. V královských zahradách zastávka u výběhu s 

opravdovým živým losem a poté přejezd na skaliska Saltholmen (slaný záliv). Zážitkem bude zcela 

jistě návštěva unikátní expozice živé přírody na zemi v Universeu. Závěrem dne návštěva zábavního 

parku Liseberg, který je největší ve Švédsku. Tato „oáza klidu“ Vám nabídne nejen posezení u 

zpívající fontány a pohled na skákající vodu, ale i spoustu zábavy. Pro odvážnější jsou připraveny 

mnohé atrakce. Jednou z nejnovějších horských drah je Helix, které jede rychlostí 100 km /hod. 

 

5. den  

Turistický výlet do přírodní rezervace Dumme Mosse, vzácné druhy rostlin typické pro rašeliniště, 

jako jsou masožravé rosnatky okrouhlolisté, kaly, suchopýry, vřesy a lišejníky. V okolí základny 

možnost absolvovat nenáročnou projížďku na kánoích po klidné vodní hladině v délce 2-3 km. Ti, 

kdo nemají zájem o projížďku, se mohou vydat na kolech po cyklistických trasách nebo relaxovat při 

klidné procházce podél jezera.  
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6. den  
Brzy ráno (5:45) odjezd do královského města Stockholm, Benátek Severu. Prohlídka královského 

sídla Drottningholm, sídlo královské rodiny, střídání stráží a korunovační katedrála Storkyrkan. 

Procházka po náměstí Starého města, Stortorget, návštěva městské radnice s prohlídkou Zlaté haly a 

Modrého sálu. Závěrem tohoto dne je návštěva Vasa muzea.  

 

7. den  

Návštěva muzea Husqvarna, výroba celé řady domácích spotřebičů včetně i u nás známé zahradní 

techniky. Prohlídka města s tradicí výroby zápalek (Safety Match), Jönköping. Návštěva moderního 

obchodní centra A6, které je plošně největší ve Švédsku, zde můžete nakoupit před cestou domů 

suvenýry v podobě typických špachtlí na máslo nebo citrónového pepře. Odpoledne možnost relaxace 

ve vodním centru Rosenlundsbadet, které jistě přispěje k odpočinku a načerpání sil před odjezdem.  

 

8. den  

Ráno odjezd do Kodaně. Zastávka u zámku Kronborg. Prohlídka Kodaně při projížďce po kanálech 

(1 hodina). Zastávka u symbolu Kodaně, sochy Malé mořské víly, rozchod a procházka centrem 

města. Ve večerních hodinách odjezd do dánského přístavu Gedser a ve 20:00 plavba zpět do 

německého přístavu Rostock (2 hodiny).  

 

9. den  
Do ČR přijedete v ranních hodinách.  

 

CK si vyhrazuje právo na drobné přesuny programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám 

ve městech! 
 

 

Termín zájezdu:  8. 6. – 16. 6. 2019  

         

 

Cena:   pro žáky ZŠ Lesní:          7.700,- Kč  (vč. cesty do Stockholmu) 

 

Cena zahrnuje: 

dopravu lux busem, 6x polopenze, 6x ubytování, 4x trajekt (Německo – Dánsko, Dánsko – 

Švédsko, Dánsko – Německo a trajekt na ostrov Visingsö), pojištění CK proti úpadku a průvodce 

po celou dobu pobytu, výlet do Stockholmu (550,- Kč/osoba). 

 

 

Cena nezahrnuje: 

připojištění léčebných výloh (nutné), storno zájezdu (doporučujeme), jídlo na cestu a doporučené 

vstupné. 
 

 

Doporučené vstupy: 

 

Ceny vstupů nad rámec programové nabídky 

 

 Přírodovědné museum v Malmö (děti do 19 let zdarma, 40,- SEK dospělí) 

 Universeum v Göteborgu (130,- SEK děti do 16 let, 170,- SEK dospělí)  

 Volvo muzeum (50,- SEK děti 16 – 19, 70,- SEK dospělí)  

 Muzeum zápalek v Jönköpingu  (děti do 19 let zdarma, 50,- SEK dospělí) 
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 Muzeum Husqvarna (30,- SEK děti 12-18 let, 50,- SEK dospělí) 

 Bazén Rosenlundbadet  (35 SEK děti do 18 let, 80,- SEK dospělí) 

 Stockholmská radnice (80,- SEK děti, 100,- SEK dospělí) 

 Vasa muzeum (děti do 18 let zdarma, 130,- SEK dospělí) 

 Storkyrkan - korunovační katedrála (děti do 18 let zdarma, 40,- SEK dospělí)  

 Královská zbrojnice (děti do 18 let zdarma, 90,- SEK dospělí)   

 Plavba loděk po kanále (40,- DKK – uhradíme v Kč) 

 

Přihlášku si vyzvedněte u ředitele školy a vyplněnou odevzdejte do 21. 2. 2019. Vítáme i účast 

rodičů nebo žáků z jiných škol. Před odjezdem uspořádáme ve škole schůzku se zástupci CK 

Scandia - Czech tour za účasti dětí a rodičů. Termín úhrady akce je do 5. dubna 2019 hotově 

v kanceláři školy nebo na účet č. 305627453/0300, v.s. 08062019, v poznámce uveďte příjmení 

dítěte. 


