
1. den
V  dopoledních hodinách odjezd autobusem 
od  školy, trasa Berlín – Rostock, trajektem 
do Gedseru, průjezd Dánskem, následně dalším 
trajektem do  švédského Helsingborgu, noční 
průjezd Švédskem na východní pobřeží.

2. den 
V  ranních hodinách nás čeká skvělý zážitek – 
z pevniny se dostaneme díky krásnému mostu 
ÖlanDsBRon na  královský ostrov ÖlanD. 
Po příjezdu do kempu BÖDa sanD se ubytujeme 
v  chatkách. odpočinek, odpoledne se sezná-
míme s  kempem, projdeme se po okolí a pláži 
s bílým pískem. Je zde možnost koupání, využití 
sauny, minigolfu, fotbalového hřiště apod.

OSTROV ÖLAND S NÁVŠTĚVOU KODANĚ

ŠVÉDsKo s anGlIČTInoU

UPOZORNĚNÍ:
•  s sebou vlastní povlečení, či spací pytel 
•  doporučujeme vzít s sebou plavky
•  nutný platný cestovní doklad (Pas, oP)  

DOPORUČENÉ KAPESNÉ:  
300 sEK, 20 EUR, 50 DKK  
+ euromince na toalety v německu.  
Platební karty v obchodech akceptovány.

O NÁS:
CEsToVnÍ aGEnTURa KolosEUM
je součástí obecně prospěšné společnosti 
MCU KolosEUM, o. p.  s. Hlavní poslání MCU 
KolosEUM, o. p.  s. je poskytovat chráněná 
pracovní místa lidem se zdravotním postižením, 
nabídnout jim zařazení do pracovního procesu 
a tolik potřebnou seberealizaci. nabízíme široké 
spektrum služeb jako je osobní asistence, 
výroba obědů vč. jejich rozvozu, pořádání 
kulturních, firemních a  společenských akcí, 
pronájem prostor s celkovou kapacitou až 700 
osob. společnost v roce 2019 oslavila 20 let své 
činnosti.

CESTOVAT – OBJEVOVAT – POMÁHAT

REFERENCE:
Základní škola na Výsluní
Kostelecká 1750, Brandýs nad labem
Mgr. Pavla Tluchořová, mobil 602362828

KONTAKT: 
zajezdy@universium.cz

Kamila Urbánková, ředitel organizace,  
odborný zástupce agentury, průvodce

Email: kamila.urbankova@universium.cz; 
Mobil: 725 755 069

MCU KOLOSEUM, o. p. s.
Generála Svobody 83/47, 460 01 Liberec 13



3. den
Celodenní prohlídka severní části ostrova. 
Procházka naučnou stezkou „lesem skřítků“ 
s  unikátní přírodou. navštívíme nejsevernější 
místo ostrova s  majákem lÅnGE ERIK. 
Dále projedeme kolem severního pobřeží 
na  BYRUMs RaUKaR, vápencových skalních 
útesů. Zastavíme se v  sanDVIKU, rybářském 
městečku s  největším mlýnem holandského 
typu. Za  návštěvu také určitě stojí přístavní 
a správní město ostrova BoRGHolM.

4. den
navštívíme švédskou 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 cestujeme do   
města KalMaR, či zůstaneme na  ostrově 
a  prozkoumáme další zajímavá místa. návrat 
do kempu v odpoledních hodinách.

5. den
Dalším naším cílem je střední a  jižní část 
ostrova. navštívíme nejzajímavější památky: 
pevnost IsManToRP, větrné mlýny v lERKaKa, 
hrad a pevnost GRÅBoRG, projdeme se po stepi 
alVaRET směrem k  jezeru Möckelmossen. 
autobusem projedeme kolem zdi Karla X. až 
na samotný jižní výběžek. Vystoupíme na maják 
lÅnGE Jan, navštívíme Dům přírody. Při zpá-
teční cestě zastávka u  hradu BoRGHolM. 
navečer návrat do kempu.

6. den
Dopoledne se rozloučíme s ostrovem. Posledním 
cílem je KoDaň, která je díky mnoha historickým 
pamětihodnostem právem přezdívána Paříží se-
veru. Zde si projdeme severní část centra města, 
kolem památek jako je  Malá MořsKá VÍla, 
GEofInIna fonTána, sídlo dánské královské 
rodiny aMalIEnBoRG, ikonický přístav nYHaVn. 
okružní prohlídka centra. Poté přejedeme do   
přístavu v Gedseru.

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

TERMÍN: duben – červen; září

CENA: 6.200 Kč + doprava a pojištění
 do max. výše 3.000 Kč 

CENA ZAHRNUJE:
a) zprostředkování ubytování v kempu  

(4x nocleh v bungalovech na ostrově ÖlanD) 
včetně stravy dle programu (4x snídaně,  
4x večeře, 4x svačina, pitný režim,  
1x balíček na zpáteční cestu) a služeb 
kempu (např. minigolf zdarma);

b) zprostředkování doplňkových služeb  
(4x vstupenka na trajekt mezi německem, 
Dánskem a Švédskem a zpět)  
∙ průvodcovské služby ∙ vstupné na maják 
lÅnGE Jan ∙ program zájezdu včetně 
návštěvy místní školy ∙ oběd ve švédské 
škole s příplatkem 200 Kč/oběd). 

CENA NEZAHRNUJE:
• cestovní pojištění včetně úrazu do zahraničí
• dopravu luxusním autobusem

AKTIVITY:
• ostrov ÖlanD je turisticky velmi atraktivní,  

je 6-16 km široký a 140 km dlouhý a nachází se 
na něm mnoho historických památek 

• Kemp BÖDa sanD leží na břehu moře s jednou 
z  nejkrásnějších pláží Švédska, v  lesoparku, 
je zde spousta atrakcí a  skvělého zázemí 
(vč. wifi), které jsme pro Vás zajistili zdarma 
(www.bodasand.se)

• chatky jsou pro 8-6-4 osoby, s  vybavenou 
kuchyní s  lednicí, TV, koupelnou a  terasou 
s venkovním nábytkem

• 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
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