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ŠVÉDSKO S ANGLIČTINOU, „OSTROV ÖLAND S NÁVŠTĚVOU KODANĚ“ 

1. den: V dopoledních hodinách odjezd autobusem od školy, trasa Berlín – Rostock, trajektem do Gedseru, průjezd 

Dánskem, následně dalším trajektem do švédského Helsingborgu.  

2. den: V ranních hodinách příjezd na královský ostrov Öland. Ubytování v chatkách během dopoledne v kempu Böda 

Sand. Volnější den, procházka po okolí, možnost využití minigolfu apod. 

3. den: Celodenní prohlídka střední a jižní části ostrova. Návštěva nejzajímavějších památek: pevnost ISMANTORP, 

větrné mlýny v LERKAKA, hrad a pevnost GRÅBORG, procházka po stepi ALVARET k jezeru Möckelmossen. Dále kolem 

zdi Karla X. až na samotný jižní výběžek. Výstup na maják LÅNGE JAN, návštěva Domu přírody, procházka po pobřeží. 

Při zpáteční cestě zastávka u hradu BORGHOLM. Navečer návrat do kempu. 

4. den: Návštěva švédské ZŠ na ostrově Öland, nebo v okolí krajského města Kalmar na pevnině. Jedná se o exkurzi se 

zaměřením na konverzaci dětí v angličtině a poznání školy a švédské výuky. Odpoledne zpravidla návštěva města 

KALMAR či BORGHOLM. Návrat do kempu v odpoledních hodinách. 

5. den: Celodenní prohlídka severní části ostrova. Přejezd až na nejsevernější výběžek ostrova. Procházka naučnou 

stezkou „Lesem skřítků“, s unikátní přírodou. Poté zastávka u severního majáku LANGE ERIK. Dále kolem severního 

pobřeží na BYRUMS RAUKAR, vápencové skalní útesy a nakonec zastávka v SANDVIKU, rybářského městečka 

s největším mlýnem holandského typu. Návrat do kempu. 

6. den: Dopoledne odjezd z ostrova. Přejezd do Kodaně, která je díky mnoha historickým památkám právem 

přezdívána Paříží severu. Pěší prohlídka severní části města – Malá mořská víla, Geofinina fontána, přístav, sídlo 

královské rodiny. Okružní prohlídka centra. Poté odjezd do přístavu Gedser. 

7. den: V noci přeprava trajektem do Rostocku, noční přejezd přes Německo. Dopoledne návrat ke škole. 

TERMÍN:   17. 9. 2020 – 23. 9. 2020 

CENA:    9.400 CZK 

CENA ZAHRNUJE: 

- 4 x nocleh na ostrově Öland  
- 4 x snídaně 
- 4 x večeře 
- 4 x svačina na výlety 
- 1 x balíček na zpáteční cestu 
- Oběd ve švédské škole 
- 4 x trajekty mezi SRN, DK, SW 
- Průvodce po celou dobu zájezdu 
- Vstupy 
- Služby v kempu: minigolf, písčitá pláž 

- Úrazové pojištění do zahraničí 
- Dopravu luxusním autobusem 

UPOZORNĚNÍ: 

- S sebou vlastní povlečení, či spací pytel  
- Doporučujeme vzít s sebou plavky    
- Nutný platný cestovní doklad (PAS, OP)   

 

AKTIVITY: 

- Öland je turisticky velmi atraktivní 
- Ostrov je 6-16 km široký a 140 km dlouhý 
- Nachází se na něm mnoho historických 

památek 
- Kemp Böda Sand leží na břehu moře 

v lesoparku, (https://www.bodasand.se/) 
- Chatky jsou vybavené obývací částí s kuchyní, 

sociálním zařízením, TV, terasou, zahradním 
nábytkem 

- Takřka denně možnosti nákupu 
- Program pobytových dní na ostrově může 

probíhat v jiném, než uvedeném pořadí, 
z důvodu návaznosti na návštěvu ve švédské 
škole a k časovým možnostem 

DOPORUČENÉ KAPESNÉ:  200 –  250 SEK, 20 EUR
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