
SUÈCIA INÈDITA  
La gran costa est del Bàltic i la petjada dels Vikings 

Del 20 al 27 d’agost de 2021 

VIATGE D’AUTOR 
Amb Jaume Cluet, especialista en història escandinava 

Patrimoni Mundial de la UNESCO 



ITINERARI (8 dies / 7 nits):  

Suècia, que compta actualment amb uns 10 milions d’habitants aproximadament, és un país amb una història i cultura molt rica i 

avantguardista. Serà a partir de l’època medieval, després de l’era dels vikings, que es configurarà definitivament el seu territori en base 

a una monarquia centralitzadora que ha perviscut fins als nostres dies transformant-se en una societat oberta i participativa que destaca 

sobretot en l’àmbit cultural on la creativitat i l’educació són d’un gran valor significatiu. 

En aquest viatge descobrirem un país modern i avantguardista que conjuga harmoniosament el seu llegat històric passat, on la petjada 

vikinga és ancestral, amb una arquitectura contemporània d’alt nivell i d’innovador disseny.  

 

20/08  BARCELONA - COPENHAGUE - MALMÖ (via Pont Öresund)  

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. 
Facturació dels equipatges i sortida amb vol directe cap a 
Copenhague (Dinamarca). Arribada a l’Aeroport de Copenhague 
i sortida en direcció cap a Suècia a través del Pont d’Ôresund, 
el més llarg d'Europa, que uneix Dinamarca i Suècia. Posterior 
arribada a Malmö, ubicada a la regió del sud anomenada 
Escània, essent la tercera ciutat mes gran de Suècia i que 
antigament fou un important enclavament de la Lliga 
Hanseàtica, quedant transformada actualment en una dinàmica 
urb que aposta per la investigació i el desenvolupament 
alternatiu. Hi destaquen l’antiga Ciutadella medieval i el 
pintoresc Castell renaixentista del segle XVI, envoltats per canals 
marítims i les zones ajardinades de clar estil anglès del 
Kungsparken i Slottsparken. Alhora a la vora hi trobem el centre 
de la ciutat o Gamla Väster on hi ha l’església de Sant Pere, d’estil 
gòtic i amb una torre de 105 mts alçada, l’Ajuntament o Rädhus, 
situat en plena plaça central de Stortorget, on a la vora també hi 
trobem la bonica plaça de Lilla Torg amb pintoresques cases de 
mercaders del XVII i XVIII on encara s’hi conserva l’edifici de la 
Granja Hedmanska que remunta a la història antiga rural 
d’aquesta vila. Altres notables llocs son l’artèria principal 
comercial de la Södergatan, el carrer Jakob Nildgatan, la Plaça 
Gustav Adolfs Torg, etc. i la part més moderna representada pel 
monumental Turning Torso, considerat com el primer gratacels 
retorçat del món amb 190 mts d’alçada, el més alt de tot 
Escandinàvia ubicat en el modern barri de l’European Village. 
Posterior trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  

 

21/08  MALMÖ, VISITEM LA CIUTAT DE LUND I EL POBLAT VIKING DE FOTEVIKEN  

 Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens desplaçarem fins a la ciutat 
de Lund, una de les més antigues de Suècia destaca actualment 
per ser una important seu educativa  amb una notable comunitat 
multicultural i jovenívola representada en el Parc Científic Ideon 
d’alta tecnologia. Hi trobem la seva històrica Catedral romànica 
acabada de construir en el segle XII amb dues notables torres i 
una cripta subterrània, la Kungshuset o residència del bisbe, les 
curioses runes subterrànies de l'església medieval de Drottens 
Kyrkoruin, la Plaça Major o Stortorget, la Salluhallen o mercat 
municipal i sobretot l’antiga Universitat fundada per Sant Canut 
el 1085 per l’ensenyança del clergat local, amb la seva seu 
central, i també el magnífic edifici de la nova biblioteca d’estil 
neo-gòtic, entre d’altres. Al migdia, dinar en un restaurant local.  
A la tarda, trasllat per a visitar el Museu i poblat viking de 
Foteviken, situat a la península Höllviken, al sud  de Malmö, que 
ve a ser una recreació actual d’un antic assentament viking a 
l’aire lliure on s’hi troben estris domèstics, objectes, cases i 
cabanes com fargues, cabanes de treball, la torre de defensa, la 
muralla defensiva de fusta, a més a més d’una còpia d’un petit  
vaixell enfonsat de l’època vikinga, ubicat en un espai natural on 
l’any 1134 hi hagué una important batalla vikinga. Acabada la 
visita, retorn cap a l’hotel. Sopar i allotjament.  



22/08  MALMÖ - KARLSKRONA - KALMAR   

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí tot vorejant la costa sud sueca 
del Mar Bàltic fins arribar a la ciutat de Karlskrona, coneguda 
com la vila barroca de Suècia, declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO, que fou fundada com a important 
base naval l’any 1680 pel rei Carles XI, inspirant-se en 
construccions d’estil barroc amb carrers amples i edificis 
monumentals com la Fredrikskyrkan, on hi destaca el Museu 
Marítim, autèntica joia de la marina sueca. Posterior continuació 
de la ruta i dinar al migdia en el transcurs del viatge.  
A la tarda, farem la visita-descoberta de la ciutat de Kalmar, 
considerada com la més antiga de Suècia. Hi trobem l’imponent 
Kalmar Slott o Castell, un autèntic símbol de poder i força militar, 
lloc on la reina Margarita I de Dinamarca signà el famós Tractat 
de Kalmar del 1397 que unificava tots els reialmes escandinaus, i 
actualment destaca per ser un notable museu d’estil 
renaixentista. Així mateix, en el centre de la ciutat hi destaca la 
Catedral o Domkyrkan, d’estil barroc amb planta de creu grega i 
4 grans torres, situada en la plaça central, davant mateix de 
l’Ajuntament o Stadhus, com l’antiga porta emmurallada de la 
Västerport amb la vistosa Torre de l’Aigua i, molt a prop, l’edifici 
de l’antiga presó, sense oblidar altres petits racons i edificis del 
casc antic que rememoren els antics anys de la gloriosa Lliga 
Hanseàtica dels Mar del Nord i del Bàltic. Acabades les visites, 
trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

23/08  KALMAR, VISITEM L’ILLA D’ÖLAND  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí en direcció a la veïna illa 
d’Öland, a través del Pont d’Öland, de 6 km de longitud, situat a 
l’estret de Kalmar, on diversos jaciments prehistòrics de l’illa 
demostren que fou ja habitada en plena època del Paleolític 
entorn a 8.000 anys a.C. Un d’aquests notables vestigis del sud 
de l’illa és el Fort defensiu d’Eketorp, utilitzat com a hàbitat-
guarnició emmarcat per una circumferència emmurallada de 640 
mts. amb fonaments de 88 cases i amb més de 24.000 artefactes 
trobats en aquest indret. Posterior visita de l’enclavament 
prehistòric de Gettlinge, amb notables vestigis megalítics del 
Bronze, Ferro i època vikinga, alguns d’ells en forma de vaixell o 
tombes simbòliques. L’illa compta amb més de 24 vestigis 
prehistòrics i tant per la seva riquesa arqueològica, per la seva 
riquesa natural i paisatgística amb els seus bonics i antics molins, 
així com geològica, de pedres calisses i de biodiversitat amb 
espècies rares i flors silvestres, tota aquesta zona del sud 
coneguda amb el nom de Stora Alvaret ha estat declarada Zona 
Protegida per part de la UNESCO. Posterior trasllat al nord de 
l’illa per a dur a terme al migdia el dinar en un restaurant local.  
A la tarda, visitarem el Palauet de Solliden que pertany a la 
família reial de Suècia i que és punt d’estada estiuenca i que 
destaca alhora pels seus magnífics jardins repartits entre l’àrea 
de les roses i els espais d’estils anglès, italià i holandès. Posterior 
continuació cap a Gärdslösa Church, la petita església medieval 
del segle XII, la més ben conservada de l’illa, ubicada en un 
paratge idíl·lic. Acabades les visites tornada a Kalmar i trasllat a 
l’hotel. Sopar i allotjament.  



24/08  KALMAR - NORRKÖPPING - STOCKHOLM 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí sortirem cap al nord, passant per 
Oskarshamm i Norrköping i amb parada al migdia pel dinar en el 
transcurs del trajecte.  
Posteriorment, a primera hora de la tarda, arribarem a la ciutat de 
Stockholm on durem a terme una visita panoràmica que ens 
permetrà descobrir els seus principals atractius representats en els 
seus captivadors edificis i arquitectura tradicional estesa al llarg 
dels nombrosos parcs, jardins i canals que fan que la ciutat fos 
premiada com a Capital Verda des de l’any 2010 i sigui també 
coneguda com la “Venècia del Nord”. Alhora també un dels seus 
grans atractius és per ser reconeguda com una gran capital 
cultural que compta amb notables equipaments museístics, 
teatres i òpera. Hi destaca el famós barri de Gamla Stan, situat 
dins de l’illa de Stadsholemn, antic barri medieval amb els seus 
estrets i tortuosos carrerons que compta amb nombrosos llocs 
d´interès com el majestuós Palau Reial, la Catedral de San 
Nicolau, coneguda com Storkyrkan, el Museu Nobel de la Plaça 
Stortorget, l’Església alemanya de Santa Gertrudis i la Casa dels 
Nobles o Riddarhuset. A destacar també l’illa o zona de Djurgäden 
on es concentren museus i atraccions lúdiques de la ciutat, així 
com el barri de Södermalm amb llocs força animats i molt 
freqüentats que aporten un aire actiu i dinàmic a aquesta gran 
capital escandinava i d’altres notables barris com Norrmalm, 
Östermalm, Kungsholem o Skeppsholmen. Acabada la visita, 
trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

25/08  STOCKHOLM, CREUER PEL LLAC MÄLAR I EL PALAU REIAL DE DROTTNINGHOLM   

 Esmorzar a l’hotel. Des del centre de la ciutat agafarem un 
Creuer fluvial a través del Llac Mälar que ens permetrà 
conèixer i visualitzar els exteriors de la ciutat, amb magnífiques 
vistes tot travessant pintorescos paisatges que ens duran 
finalment fins a l’illa de Lovön, on hi trobem el magnífic Palau 
Drottningholm, construït sota el regnat de Hedvig Eleonora i 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. És el 
Castell reial millor conservat del segle XVII de Suècia al ser la 
residència permanent i privada dels Reis a l’ala sud del 
majestuós edifici. La resta del palau amb les nombroses sales 
de clar estil rococó francès inspirades en el conegut Castell de 
Versailles conjuntament amb els seus esplèndids jardins 
dissenyats per Tessin, l’arquitecte del Palau, estan oberts al 
públic durant tot l’any. Dins dels límits dels jardins hi trobem 
l’edifici del Teatre d’estil barroc, l’església o Capella Reial i 
l’interessant Pavelló xinès de clara influència exòtica oriental. 
Acabada la visita, durem a terme al migdia el dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, reemprendrem la visita de la ciutat de 
Stockholm per a poder conèixer més a fons aquesta gran 
capital europea repartida entre diferents notables barris i 
alhora gaudir de temps lliure per a passejar pels racons més 
recòndits d’aquesta gran metròpoli. Posterior tornada a 
l’hotel, sopar i allotjament.  



26/08  STOCKHOLM, VISITEM UPPSALA I EL PINTORESC POBLE DE SIGTUNA 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Uppsala, ubicada a la llera 
del riu Fyris, amb una clara tradició ancestral vikinga i 
coneguda sobretot com la primera ciutat universitària no 
sols de Suècia sinó de tot Escandinàvia, ja que és una de 
les institucions docents més antigues i valorades de tot 
Europa al ser fundada per l ’arquebisbe Jakob Ulfsson l ’any 
1477 on hi trobem els edificis del Gustavianum i la 
Biblioteca. La ciutat destaca per ser un lloc apacible on la 
barreja dels seus antics edificis està dominada per la seva 
sumptuosa Catedral de pincipis del segle XIII d ’estil gòtic 
amb les seves imponents torres de 118 mts d ’alçada, sense 
oblidar-nos del sumptuós Castell construït pel rei Gustav 
Vasa en plena època de consolidació del luteranisme. Al 
migdia, dinar en un restaurant local.  
A la tarda visitarem el pintoresc poble de Sigtuna, ubicat a la llera 
del braç nord del grandiós Llac Mälar i principal enclavament de 
“la tribu dels svea” que fou fundat l’any 970 essent la primera 
ciutat del país. Destaca pels seus bonics carrerons peatonals amb 
casetes de fusta, la Plaça Major, l’Ajuntament, l’església de 
Mariakyrkan del segle XII construïda en estil romànic i gòtic, sense 
oblidar-nos de diverses pedres rúniques escampades per tot el 
poblat que emana sempre un agradable i acollidor ambient pel 
visitant. Posterior tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

27/08  STOCKHOLM, EL PALAU REIAL I EL MUSEU DELS PREMIS NOBEL - BARCELONA 

 Esmorzar a l’hotel i sortida cap al Palau Reial de Stockholm 
que és l’actual residència oficial de la monarquia i lloc de 
les recepcions oficials. La visita inclou els Apartaments 
reials, la Tresoreria i el Museu de les 3 Corones, la Sala de 
l’Orde de la Cavalleria, la Capella reial i el Museu 
d’Antiguitats de Gustau III, entre d ’altres. La part barroca 
de l’edifici és obra de Nicodemus Tessin el Jove, encara 
que es conserven parts de l’antic Castell d’època 
medieval. Així mateix, el Canvi de Guàrdia acostuma a ser 
sempre tot un espectacle. Acabada aquesta visita ens 
desplaçarem fins al proper Museu Nobel que presenta els 
llaureats Premis Nobel des de l’any 1901 fent un repàs al 
món de les ciències durant més d’un segle i de diversos 
objectes donats per diversos galardonats alhora que 
reflecteix la brillant figura d’Alfred Nobel. Acabades les 
visites, breu temps lliure i trasllat a l’Aeroport de Stockholm. 
Facturació dels equipatges i sortida amb el vol de tornada a 
Barcelona. Arribada a l’Aeroport de Barcelona. 
 
 Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit 
d’aquesta fabulosa ruta per la Suècia inèdita.  
  

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



SUÈCIA INÈDITA 
La gran costa est del Bàltic i la petjada dels Vikings 
 
Del 20 al 27 d’agost de 2021 (8 dies / 7 nits) 
Viatge d’Autor amb Jaume Cluet, especialista en història escandinava  

2.795 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 550€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 50€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 
• Trasllats amb autocar privat en la destinació  
• 7 nits en Hotels 4**** /3***Sup segons itinerari  
• Règim de Mitja Pensió als hotels (sopar i esmorzar) 
• 6 Dinars en restaurants locals  
• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
• Assegurança d’Assistència en Viatge 

> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona: Jaume Cluet, especialista en història escandinava 
• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  
• Travessa del Gran Pont Öresund (entre Dinamarca i  Suècia)  
• Visita del centre històric de Malmö  
• Casc antic de Lund i Poblat viking de Foteviken  
• Museu Marítim i ciutat naval de Karlskrona (UNESCO)  
• Castell del Tractat i ciutat de Kalmar  
• Illa d’Öland amb jaciments prehistòrics de la zona protegida de Stora Alvaret (UNESCO) i amb el Palauet reial de Solliden  
• Visita panoràmica de Stockholm  
• Creuer fluvial pel Llac Mälar i visita del Palau reial de Drottningholm (UNESCO)  
• Casc antic i Universitat històrica d’Uppsala  
• Visita del pintoresc poblat de Sigtuna  
• Gran Palau Reial de Stockholm i el Museu dels Premis Nobel  

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinars del primer i últim dia (20/08 + 27/08) 
• Tot tipus de Begudes  
• Tot tipus d’Extres 
• Tot allò No Indicat 
• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 
• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  
• Ruta inèdita que combina espectaculars paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural i monumental. 
• Visita de la ciutat de Karlskrona, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
• Visita dels jaciments prehistòrics de la zona protegida de Stora Alvaret, inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
• Visita del Palau Reial de Drottningholm, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.  
 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

20/08/21 Barcelona - Copenhaguen 13:25 - 16:30 
27/08/21 Stockholm - Barcelona 16:45 - 20:30 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 500€ (+35€ assegurança) abans del 19 de febrer de 

2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 16 d’abril de 2021.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Suècia”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















