
W imieniu dyrektora Romana Herrmanna zapraszam wszystkich uczniów i absolwentów na kolejną, VII 

już Wyprawę Naukową Curie-Słowak. „Trudne bałtyckie sąsiedztwo” – to hasło wywoławcze naszej 

podróży naukowej, a jej celem będzie Szwecja. 

Szczegółowy program wyprawy. 

 
 

Termin: wrzesień 2014                                                 Cena: 1749 zł 
 
 

1 DZIEŃ: wyjazd z umówionego miejsca w godzinach popołudniowych. 

Przejazd przez Niemcy w kierunku Rostocku. 
 

2 DZIEŃ: przeprawa promowa Rostock – Gedser.  

Przyjazd do MALMÖ 

zwiedzanie miasta: Ratusz, kościół św. Piotra, Zamek Malmöhus, Flensburska huset – magazyn kupiecki, 
Turning Torso – najwyższy budynek mieszkalny w Szwecji.  

Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

3 DZIEŃ: śniadanie, przejazd do KARLSKRONY zwiedzanie m.in.: Rynek,Ratusz, Targ Rybny, dzielnica 
stoczniowa Björkholmen z zachowaną drewnianą zabudową z XVIII i XIX wieku, Park Admiralicji z Wieżą 

Zegarową , Kościół Admiralicji, Nabrzeże Królewskie z Bastionem Aurora, Muzeum Morskie. Przejazd 
do schroniska młodzieżowego na  obiadokolację i nocleg. 
 

4 DZIEŃ: śniadanie, przejazd do SZTOKHOLMU – zwiedzanie stolicy Szwecji m.in.:Ratusz Miejski, gdzie 

co roku odbywają się uroczystości związane z przyznaniem Nagrody Nobla, zabytkowe  centrum  Gamla  

Stan, Pałac Królewski,  Katedra  Storkyrkan,  zwiedzanie   muzeum   Vasa – poświęcone okrętowi 
wojennemu, który zatonął w 1628r. I został odnaleziony w 1956 r. .   

Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

5 DZIEŃ: śniadanie,   
UPPSALA - zwiedzanie miasta m.in.: Uniwersytet z XV w., Katedra – największy i najważniejszy zabytek 

sakralny Szwecji, Zamek królewski, Muzeum Uppalandii, Dom Filonka Bezogonka – poświęcony autorowi 
postaci .  

FALUN, zwiedzanie strefy górniczej Wielkiej Góry Miedzianej, które znajduje się na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO,  spacer obok skoczni narciarskiej.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

6 DZIEŃ: śniadanie, przejazd do GÖTEBORGA zwiedzanie miasta: arsenał miejski Kronhuset – najstarszy 

świecki budynek w mieście, Götaplatsen – reprezentacyjny plac miejski z Posejdonem, historyczne 
nabrzeże- skąd szwedzcy koloniści wyruszali w XVII w. do Ameryki, katedra Gustawa, ratusz, Nordstan – 

wielkie centrum handlowe, Opera w kształcie statku. 
 

Gedser, przeprawa promowa do Rostocku. 
 

7 DZIEŃ: przejazd przez Niemcy. Powrót do kraju w godzinach rannych. Zakończenie imprezy. 
 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem z klimatyzacją, barkiem, dvd, wc; 

- 4 noclegi w schroniskach młodzieżowych lub hostelach turystycznych; 

- 4 śniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje w schroniskach młodzieżowych lub restauracjach; 
- opieka pilota; 

- ubezpieczenie KL + NW. 
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

SZCZEGÓŁY I ZAPISY: PROF. ZARZYCKI, s. 42 


