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Jeśli jesteś miłośnikiem rowerowych wycieczek i wciąż poszukujesz niezapomnianych przygód, szwedzka
Karlskrona będzie dla Ciebie najlepszym kierunkiem na mikrowyprawę. To malownicze miasto położone jest
na 33 wyspach, połączonych mostami i groblami, a jego zabytki od 1998 roku znajdują się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego weź swój rower, znajomych lub rodzinę i rusz na ten wyjątkowy
archipelag ze Stena Line. Jak mikrowyprawa to i mikrocena - już od 209 zł przepłyniesz tam z Gdyni z
dwoma noclegami na statku podczas rejsu oraz spędzisz cały dzień na beztroskim przemierzaniu wysp swoim
jednośladem. Na miejscu skorzystaj z aż sześciu opracowanych tras o długości od 35 do 125 km lub pozwól
wyobraźni pełnić rolę kompasu. Cudowne krajobrazy i niezapomniana architektura Karlskrony czekają!

Kompaktowe wymiary pozwolą dotrzeć w miejsca niedostępne dla aut, a dzięki odpowiedniej prędkości,
pokonasz większy dystans niż podczas pieszych wycieczek. Te atuty doskonale odczujesz podczas rowerowej
wycieczki po malowniczej Karlskronie. Archipelag wypełniony jest godną uwagi architekturą, z której wiele
zabytków zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Potężne twierdze, wspaniale muzea
i kościoły, malownicze parki i majestatyczne porty zachwycają przybyszów. A w tym samym stopniu
Karlskrona urzeka swoją zieloną stroną. Możemy ruszyć m.in. na wycieczkę po lasach i pojezierzach na
północ od miasta, gdzie piękne ścieżki urozmaici krajobraz szwedzkiej prowincji.
Dla rowerowych turystów Stena Line przygotowała sześć tras o dystansie od 35 do 125 km, które znajdziemy
tutaj. Duża różnorodność pozwoli doskonale odnaleźć się zarówno wytrawnym rowerzystom, jak i rodzinom z
dziećmi, dla których będzie to fantastyczny pomysł na wakacyjny wypad. Oczywiście nic nie stoi na
przeszkodzie, aby GPS zastąpić wyobraźnią i ruszyć przed siebie bez konkretnego celu, pamiętając oczywiście
o rejsie powrotnym!
Rejs przez Bałtyk też będzie wielkim przeżyciem. Wielki statek i morze po horyzont to początek
niezapomnianej przygody. Z zewnętrznych pokładów uczestnicy wyprawy będą mogli podziwiać Gdynię oraz
szkierowe wysepki Karlskrony, które zapewnią mnóstwo materiału do przepięknych zdjęć.
Jakie warunki musimy spełnić by skorzystać z tak atrakcyjnej wyprawy w dobrej cenie? W zasadzie tylko trzy
no może cztery. Po pierwsze musimy wyruszyć w poniedziałek, wtorek lub środę, ponieważ wtedy odbywają
się rejsy dla rowerzystów. Po drugie, pamiętajmy o zabraniu towarzysza, z którym zajmiemy 2-osobową
kabinę z łazienką oraz TV. Po trzecie nie zapomnijmy o naszym jednośladzie, bo o ile szewc bez butów
pójdzie, to rowerzysta bez swojego pojazdu nie pojedzie! I po czwarte, najważniejsze weźmy ze sobą tonę
pozytywnego nastroju, bo czeka nas podróż pełna cudownych widoków, krajobrazowych perełek i
architektonicznych dzieł sztuki prawdziwa wakacyjna mikrowyprawa.
Konkret PR
Aktywacja: 28/07/20 15:25, odsłony: 178

Strona 1 / 1

