Mobil: 0721 215 111
E-mail: office@ultramarintm.ro
Web: www.ultramarintm.ro

Stockholm-Orașul de pe
Ape
Stockholm, Suedia

Descriere Stockholm-Orașul de pe Ape 4*, Stockholm, Suedia
Stockholm este un oraș situat pe 14 insule mari, într-un arhipelag vast, de aici și denumirea sa, ”Orașul de pe
Ape”. Aici, nu te vei simți niciodată departe de apă, iar mixul de cultură și natură reprezintă una dintre principalele
atracții ale capitalei suedeze. Deși priveliștea orașului de pe ape este spectaculoasă, este o plăcere să îl explorezi la
pas, în special orașul vechi, Gamla Stan, dar și Insula plină de verdeață, Djurgargen. Cu un trecut viking și un prezent
cosmopolit, Stockholmul impresionează prin peisajul insular unic, arhitectura deosebită și gastronomia sofisticată. Vara
este o perioadă potrivită pentru vizitarea acestui oraș, atât din perspectiva climei, cât și datorită evenimentelor
organizate, care atrag numeroși turiști în fiecare an.
ZIUA 1, 11.08.2021 Intalnire cu insotitorul de grup in jurul orei 04:00 dimineata la aeroportul Traian Vuia din
Timisoara pentru zborul Timisoara 06:00 – Munchen 06:30 ; Munchen 12:30–Stockholm 14:40.Transfer aeroporthotel cu mijloace locale de transport în comun (aprox. 1 ora).. Cazare la hotel Scandic Grand Central 4* sau similar.
Dupa cazare exploram orasul vechi. Incursiunea în Stockholm-ul de altădată începe în orașul vechi (GAMLA STAN)
aflat pe o mică insulă cu străduțe ușor în pantă pe care se află un amestec interesant de cafenele, prăvălii vechi de
anticari, hoteluri cochete și vitrine sclipitoare care dau un farmec aparte și compun imaginea unui Stockholm
romantic
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MONTELLUSVÄGEN pentru a admira clădirea PRIMĂRIEI aflată pe malul opus și pentru un picnic într-una dintre cele
mai căutate zone de belvedere din oraș. Seara se poate încheia, opțional, cu o cină la un restaurant suspendat
deasupra portului cu o priveliște panoramică asupra orașului vechi. Cazare la Hotel Scandic Grand Central 4* cu mic
dejun inclus.
ZIUA 2, 12.08.2021 Orașul vechi și o călătorie de neuitat cu autobuzul amfibie atât pe apă cât și pe uscat.
Dupa micul dejun, descoperim istoria militara a Suediei care a modelat istoria Stockholmului de azi. Descoperim cea
mai veche biserica din Stockholm - Riddar Church si ne indreptam apoi catre Catedrala orașului, STORKYRKAN
și colorata piață STORGET. Pătrundem în istoria și „casa” familiei regale a Suediei, vizitând PALATUL REGAL
(KUNGLIGA SLOTTET) ce datează din secolul XVIII. Partea din muzeu care se vizitează este parțial sau total deschisă
publicului spre vizitare, în funcție de programul diplomatic al casei regale. Dupa ce asistam la schimbarea garzii la
Palatul Regal vizitam Armureria Regala care concureaza cu Armureriile Regale ale Marilor Puteri Militare ale Lumii.
După această incursiune în istorie, este momentul să luăm prânzul în orașul vechi. După prânz, nu ratați MUZEUL
NOBEL ce comemorează munca lui Alfred Nobel și a altor sute de laureați Nobel. Opțional, vă propunem o călătorie
de neuitat cu autobuzul amfibie (75 min) ce ne va purta prin diferite zone ale Stockholm-ului de la zona rezidențială
(Södermalm) pe lângă insula parc Djurgarden la zona Gärdet unde se află cele mai înalte clădiri din oraș. Apoi,
autobuzul va intra „la apă” și vom trece pe lângă MUSEUL VASA și orașul vechi, surprinzând de pe apă imagini de
neuitat. Seara se poate încheia cu o cină la un restaurant în cartierul Sodermalm vechi apoi ne intoarcem la hotel.
ZIUA 3, 13.08.2021Palatul Dröttningholm. Astăzi, dupa micul dejun, ne dorim o incursiune în trecutul și prezentul
Stockholmului vizitând mai întâi PRIMĂRIA - locul elegant și faimos în lumea întreagă unde are loc Ceremonia de
Decernare a Premiilor Nobel, apoi facem o croazieră pe lacul MALAREN către insula LOVON, unde se află
PALATUL DRÖTTNINGHOLM, reședința privată a familiei regale. Vom vizita acest palat impunător, monument
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UNESCO și grădinile sale idilice unde se află Teatrul Regal și Pavilionul Chinezesc și ele parte a patrimoniului UNESCO.
Croaziera se încheie cu o nouă privire de pe apă asupra Primăriei vă propunem o croazieră pe lacul MALAREN
către insula LOVON, unde se află PALATUL DRÖTTNINGHOLM, reședința privată a familiei regale. Vom vizita acest
palat impunător, monument UNESCO și grădinile sale idilice unde se află Teatrul Regal și Pavilionul Chinezesc și ele
parte a patrimoniului UNESCO. Croaziera se încheie cu o nouă privire de pe apă asupra Primăriei. După această
incursiune în trecutul și prezentul Stockholmului, experiența noastră suedeză continua într-una dintre cele trei piețe
mari ale orașului și anume în PIAȚA VECHE (HÖTORGSHALLEN), piața HÖTRGET unde se află clădirea albastră a
filarmonicii (CONCERT HALL) emblematică pentru oraș deoarece aici are loc Gala de Decernare a Premiilor Nobel,
precum și a premiului Polar pentru muzică, apoi ne intoarcem la hotel.
ZIUA 4, 14.08.2021Stockholm-ul prin artă și natură. După micul dejun se vizitează insula DJURGÅRDEN. Primul
obiectiv este MUZEUL VASA unde este expusă o navă maritimă din secolul al XVII-lea, bijuterie a marinei regale
suedeze cu toată istoria și poveștile ei.Pentru o incursiune în istoria acestor nordici va propunem sa vizitam MUZEUL
NORDISKA. Luam pranzul la un restaurant cu belvedere de pe cheiul apei in DJURGÅRDEN apoi mergem la SKANSEN.
În apropiere de muzeul Vasa, Skansen oferă o imagine de zi cu zi a locuitorilor din Suedia. Este primul muzeu în aer
liber din lume, cu zoo, cu animale, ferme reconstituite și case din diverse regiuni ale Suediei prin care explorăm cinci
secole de istorie a Suediei. Seara putem sa luam cina in orasul vechi si ne intoarcem la hotel.
ZIUA 5, 15.08.2021Trecutul Viking –croaziera la Birka primul oraș Viking. După micul dejun, la ora 9.15
plecăm spre portul de îmbarcare pentru o croazieră de 2 ore până în orașul Birka, primul oraș al Suediei, fondat în anii
700 de către vikingi în Bjorko. Vizităm Muzeul Viking pentru a intra puțin în atmosfera de atunci și apoi vizităm situsul
arheologic din Birka care face parte din Patrimoniul Universal UNESCO din 1993.
Aici vom înțelege munca arheologică depusă pentru a scoate la iveală mormintele care s-au descoperit și pentru a
restaura toată această zonă foarte extinsă. Vom admira în satul Viking cum sunt reconstruite casele cu mijloacele și
marterialele acelor timpuri și, fiind populate cu actori care sunt angajați care lucrează și sunt îmbrăcați conform acelei
perioade, ne vom imersa în acest trecut Viking al suedezilor. La ora 15.30 ne vom întoarce în Stockholm unde vom fi
debarcați în jurul orei 17.30. Dupa ce ne intoarcem, ne bucurăm de timpul liber rămas pentru o plimbare pe stradutele
pitoresti din SODER. Vizităm Muzeul FOTOGRAFISKA, apoi putem lua cina pe una din terasele acestuia cu vedere
panoramică la apă așa încât să păstrăm în sufletele noastre pentru totdeauna cu noi acest oraș minunat care se înalță
dintre ape si ne intoarcem la hotel.
ZIUA 6, 16.08.2021 Dupa micul dejun, pentru a putea aduce celor dragi o particica din Stockholmul pe care l-am
gasit aici, putem merge la shopping caruia ii dedicam toata dimineata. Transferul la aeroport cu mijloace locale de
transport în comun (aprox. 1 ora). pentru zborul Stockholm 15.25- Munchen 17:35; Munchen 19:30 - Timisoara 21.55.

Servicii incluse
- Bilet de avion Lufthansa , taxe de aeroport, bagaj de mana de 8kg si de cala de 20kg., orar de zbor:
11.08.2021 Timisoara 06:00 - Munchen 06:30
11.08.2021 Munchen 12:30 - Stockholm 14:40
16.08.2021 Stockholm 15:25 - Munchen 17:35
16.08.2021 Munchen 19:30 - Timisoara 21:55
- 5 nopti cazare cu mic dejun la hotel Scandic Grand Central 4* sau similar
- transfer aeroport-hotel-aeroport cu mijloace locale de transport în comun (aprox. 1 ora).

- însoțitor de grup la minim 11 persoane

Servicii neincluse
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- Excursiile opționale și intrările la muzee aprox. 250 Euro- (card turistic 5 zile 163 euro/adult, travel 7 zile 42
euro/adult, autobuz amfibie 30 euro/adult, intrare city Hall 13 euro/ adult)
- supliment SGL 200Euro

Informatii utile

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Zbor
Cazare
Mic dejun
Ghid
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