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1.1.

Flaga Szwecji

PołoŜenie Szwecji

Herby Szwecji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stolica: Sztokholm
WaŜniejsze miasta: Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro
Obszar: 449 964 km2
Długość granic z sąsiadami: Finlandia 586 km, Norwegia 1619 km
Ludność: 8 873 052
Gęstość zaludnienia: 19 osób / km2
Kobiety / MęŜczyŜni: 50,5% / 49,5%
Średnia długość Ŝycia: 79,58 lat
Języki: szwedzki, mniejszości lapońsko- i fińskojęzyczne
Religia: luteranie 87%, katolicy, baptyści, prawosławni, muzułmanie, Ŝydzi
Ustrój: monarchia konstytucyjna
Waluta: 1 korona szwedzka = 100 öre
Strefa czasowa: GMT +01.00
Elektryczność: napięcie 220 V, standard europejski
Kod samochodowy: S
Domena internetowa: .se
Numer kierunkowy: +46

miasto

liczba
mieszkańców
(2005)

powierzchnia
(km²)

1

Sztokholm

771 038

188

2

Göteborg

510 491

450

258 020

71,76

128 409

47,86

107 005

51,73

3
4

Malmö
Uppsala

5 Västerås

6

Örebro

98 237

42,96

7

Linköping

97 428

42,01

91 457

37,63

8
Helsingborg
9

Jönköping

84 423

44,33

10

Norrköping

83 561

34,78

Szwecja znajduje się na Północy Europy. Zajmuje wschodnia i południową Część Półwyspu
Skandynawskiego, obejmując obszar prawie 450 tys.km2. W skład terytorium Szwecji wchodzą
takŜe Wyspy Alandzkie, Gotlandia i Olandia oraz szereg małych wysp przybrzeŜnych. Królestwo
Szwecji graniczy z Finlandią i Norwegia, długość granic morskich wynosi 2390km. Pod względem
administracyjnym dzieli się na 24 lany. Królestwo Szwecji zamieszkuje prawie
8,9mln. osób. W ostatnich latach Szwecja przyjęła wielu emigrantów, głównie z krajów trzeciego
świata, Jugosławii, Turcji. Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Średnia gęstość
zaludnienie wynosi 19 osób na km2.Zdecydowana większość ludności(ok 86%)
koncentruje się na południe od równoleŜnika 61o. Blisko 84% ludności mieszka w miastach i
osiedlach.Charakterystyczny dla Szwecji jest najwyŜszy na świecie wskaźnik przeciętnego trwania
Ŝycia ludzkiego, wynoszący 75,4 lat dla męŜczyzn i 81,2 lat dla kobiet.
Szwecja naleŜy do najbardziej rozwiniętych państw świata.

1.2.
Ludy zamieszkiwały uwolnione przez lodowiec rejony Skandynawii juŜ w VI tysiącleciu przed
naszą erą, a południowa i środkowa Szwecja stała się kolebką ludów germańskich. W okolicy
Uppsali początki państwowości zaczęli tworzyć Swionowie, południe zamieszkiwali Goci. Od VI
do X wieku ekspansję terytorialną na wschód prowadzili szwedzcy Wikingowie. W XII wieku
Szwedzi zajmowali się podbojem Finlandii.
W 1397 roku mieszkańcy Szwecji, Danii i Norwegii zjednoczeni zostali w tzw. Unii Kalmarskiej,
z silną władzą królewską. Po okresie rozlicznych wojen domowych unia rozpadła się, a w Szwecji
władzę przejął w 1523 roku Gustaw Waza.
W XVII wieku Szwecja stała się potęgą militarną. Wiek XVIII to okres umacniania państwowości
i rozwoju przymysłu i nauki, który przerwany zostaje na przełomie wieków przez przegraną wojnę
z Rosją, w wyniku której Szwecja traci na jej rzecz Finlandię. Po detronizacji króla Gustawa IV
Adolfa zaczynają się tworzyć podwaliny współczesnego ustroju państwa.
Od roku 1814 Szwecja nie bierze juŜ udziału w Ŝadnej wojnie. Uprzemysłowienie kraju przyszło
względnie późno. Niedobór siły roboczej (ponad milion osób wyruszyło wcześniej na emigrację
zarobkową do Ameryki) łagodzi konflikty społeczne, typowie dla okresu industrializacji, oraz
przyczynia się do rozwoju postępu technicznego. Wprowadza się głębokie reformy - w
szkolnictwie, systemie pracy i zarządzie terytorialnym. W roku 1921 rząd socjaldemokraty
Hjalmara Brantinga wprowadza powszechne prawo głosu.
Od lat 30. gł. rządy socjaldemokratów z partii SAP. Głową państwa obecnie jest Karol XVI
Gustaw. W latach 50.-70. rozbudowa państwa opiekuńczego, niekolidująca z szybkim rozwojem
gospodarczym.
Szwecja realizuje politykę interwencjonizmu państwowego, opowiada się za rozbrojeniem,
wielokrotnie angaŜowała w działalność mediacyjną wobec państw prowadzących wojny. W
listopadzie 1994 społeczeństwo Szwecji w referendum zdecydowało o przystąpieniu do Unii
Europejskiej.

1.3.
Istotną część gospodarki szwedzkiej stanowią bogactwa naturalne takiej jak są m.in. wysokiej jakości rudy
Ŝelaza oraz duŜa, zwłaszcza w stosunku do zaludniania, powierzchnia lasów. W XVII i XVII wieku
Szwecja zapewniała około połowy całej europejskiej produkcji stali, dzięki dostępowi do wyjątkowo
czystej rudy oraz dostępności drzewa, z którego wytwarzano węgiel drzewny, uŜywany następnie do
wytopu Ŝelaza.
W XX wieku Szwecja stała się jednym z największych eksporterów rudy Ŝelaza. Szczytowy okres
wydobycia przypada na 1975 rok kiedy uzyskano rekordowe wydobycie 40 milionów ton. Wydobywane są
takŜe rudy cynku, ołowiu, miedzi, wolframu, tytanu i uranu. WaŜną gałęzią gospodarki Szwecji jest
produkcja drzewna – jest ona m.in. jednym z największych na świecie eksporterów celulozy.
Inne główne gałęzie gospodarki to hutnictwo metali nieŜelaznych, przemysł maszynowy, metalowy,
środków transportu (samochodowy, lotniczy), elektrotechniczny, drzewny i chemiczny.
Grunty orne stanowią zaledwie 7% powierzchni kraju, rolnictwo jest wysoce zmechanizowane i
intensywne.
Znane marki szwedzkie to Volvo, Saab, Scania, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, Vattenfall AB, Skanska
AB, Nordea Bank, Tetra Pak, H&M i IKEA. W Szwecji stworzony został takŜe komunikator Skype.

W komunikacji największą rolę odgrywa transport samochodowy, takŜe Ŝegluga dalekomorska i
przybrzeŜna. Szwecja eksportuje głównie surowce przemysłowe, paliwa mineralne, maszyny i
urządzenia oraz sprzęt transportowy, artykuły przemysłowe, w tym chemiczne. Utrzymuje
stosunki handlowe z Niemcami, Wielką Brytanią, Danią Norwegią, Finlandią Holandią , Francją,
Belgią, USA, Luksemburg, kraje OPEC.
Tab. Dane makroekonomiczne rynku w latach 2004-2006 (źródło: www.pot.gov.pl)
PKB (w cenach bieŜących; w mld euro)

2004
282

2005
288

2006
306,7

Stopa bezrobocia (w %)

6,3

7,8

7,0

Stopa inflacji (w %)

1,0

0,8

1,5

1.4.
Istnieje równie wiele wyobraŜeń o Szwecji i jej mieszkańcach jak o innych krajach na Ziemi.
Faktem jest, Ŝe Szwecja jest krajem trudnym do opisania w prostych słowach, poniewaŜ jest to kraj
wielce róŜnorodny ze swoimi miastami, krajobrazem i ludźmi tam zamieszkującymi. Od Skanii
(Skåne) na południu do Laponii (Lappland) na północy ciągnie się Szwecja przez blisko 1600 km i
zajmuje powierzchnię 450 tys. km2.
Pofałdowany krajobraz Norrlandii jest wprost trudny do opisania. Wyniosłe góry, pokryte
śniegiem przez większą część roku i pędzące z nich rzeki do Zatoki Botnickiej. Gęste, dzikie lasy z
liczną zwierzyną oraz mnóstwo czystych jezior z róŜnymi gatunkami ryb. Ta część kraju jest teŜ
bardzo bogata w zasoby mineralne co czyni ją niezwykle waŜną ekonomicznie dla Szwecji.
Bardziej gościnne są centralne części Szwecji ze swoimi charakterystycznymi lasami i jeziorami.
Na zachodnim wybrzeŜu leŜy Göteborg - drugie co do wielkości miasto w kraju, wielki ośrodek
przemysłowy i handlowy, a takŜe waŜny węzeł komunikacyjny.
Stolica kraju - Sztokholm leŜy na wschodnim wybrzeŜu, chroniona od morza przez rozległy
archipelag liczący 24 tysiące wysp i wysepek.
Na zachód od Sztokholmu rozciąga się jezioro Mälaren ze wspaniałymi terenami rekreacyjnymi.

W południowo-wschodniej części kraju leŜy Småland znany najbardziej jako Glasriket czyli
Królewstwo Szkła. Na niewielkim obszarze znajduje się tam kilkanaście hut szkła takich jak Kosta
Boda czy Orrefors. Huty te znane są na całym świecie i masowo odwiedzane przez turystów.
Najbardziej na południe wysunięta część Szwecji nazywa się Skania (Skåne). Ten rolniczy region
pełni rolę spichlerza kraju. Jest to teren nizinny i trochę monotonny krajobrazowo ale pełen
wspaniałych zamków i historycznych miejscowości.
Do Szwecji naleŜą teŜ dwie duŜe wyspy na Morzu Bałtyckim tzn. Gotlandia (Gotland) i Olandia
(Öland).
Gotlandia ma 170 km długości, 50 km szerokości i 3140 km2 powierzchni. Największym miastem
na wyspie jest Visby ze wspaniale zachowanym średniowiecznym starym miastem. Gotlandia jest
szczególnie upodobana przez młodzieŜ i w okresie letnim tętni Ŝyciem i gorączkową atmosferą.
Olandia ma 137 km długości, 4-16 km szerokości i 1345 km2 powierzchni. Połączona jest ona ze
stałym lądem (miasto Kalmar) długim na 6 km mostem. Wyspa ta jest popularnym terenem
wypoczynkowym dla szwedzkich rodzin a jedną z jej zalet są szerokie i piaszczyste plaŜe.

Laponia

Skane

Gotteborg

1.5.
Szwecja jest krajem w którym uprawia się wiele rodzajów turystyki i trudno jest wyróŜnić formę
głowną formę która górowała by nad innymi. Postaram się więc opisać najpopularniejsze.
Bardzo popularnym rodzajem turystyki jest takŜe turystyka wędkarska, w Szwecji znajduje się
ogromna liczba łowisk która co roku kusi zapaleńców z europy zachodniej(Niemcy, Wielka
Brytania, Niderlandy) oraz z Polski. Sacuje się, Ŝe co roku ten rodzaj turystyki do Szwecji wybiera
kilkadziesiąt tysięcy turystów.
Szwecja to takŜe raj dla rowerzystów. Kraj posiada system starannie dobranych szlaków który
prowadzi przez najciekawsze zakątki i zabytki. Najwięcej szlaków znajduje się na południu kraju
oraz w Gotlandii. Najpopularniejsza z nich, Szwedzki Szlak (Sverigeleden), łączy wszystkie
waŜniejsze porty promowe i zahacza o główne turystyczne atrakcje kraju. Rowery moŜna teŜ
bardzo łatwo wypoŜyczyć.
Kolejną waŜną formą turystyki jest narciarstwo, które wywodzi się ze Skandynawii. W zimie na
nartach w Szwecji jeŜdŜą niemal wszyscy, a na północy kraju nart uŜywa się niemal jako środka
komunikacji – jeŜdŜąc na nich do szkół i do pracy. Sezon narciarski trwa od końca października aŜ
do kwietnia, lecz są takie rejony kraju jak Laponia, gdzie moŜna szusować przez cały rok.
Zimowe atrakcje w rodzaju wyścigów psich zaprzęgów i saneczek, jazdy na snowboardzie, nocy
spędzonej w największym igloo świata - Hotelu Lodowym w Jukkasjärvi, łowienia ryb w
przerębli, a nawet wycieczek nad śnieŜną pustynię na pokładzie helikoptera zapewnia Kiruna. Nie
wolno jednak zapominać o tym, Ŝe jej okolice to jeden ze szwedzkich biegunów zimna - w
Nikkaluokta i Naimakka w szczególnie ostre zimy temperatura spada nawet do -50° C. MoŜna teŜ
pojeździć na nartach w samym Sztokholmie, gdzie jest niezły stok - informacje na ten temat w
kaŜdym biurze informacji turystycznej stolicy. Głowne kurorty narciarskie, jak Are, Sälen,
Storlien, Jukkasjärvi i Riksgränsen są w sezonie bardzo drogie i przepełnione tak, Ŝe nie ma szans
na znalezienie miejsca bez wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem biura informacji
turystycznej.
Kolejnym rodzajem turystyki aktywnej popularnym w Królestwie
Obowiązujące w Szwecji prawo publicznego dostępu umoŜliwia wędrówki po całym kraju.
Szwecja pokryta jest siecią ponad czterdziestu długich szlaków pieszych, wzdłuŜ których
rozmieszczone są górskie chaty i bungalowy. Najpopularniejszą trasą jest Kungsleden, Trasa
Królewska, w niektórych okresach nieco zatłoczona, lecz mimo to atrakcyjna. Biegnie ona przez
zachodnią Szwecję na przestrzeni 460km: od Abisco, na linii kolejowej pomiędzy Kiruną a

Narvikiem w Norwegii, do Hemavan. Szlak prowadzi m.in. do najwyŜszego szczytu Szwecji,
Kebnekaise (2078 m n.p.m.)
W ostatnich latach golf w Szwecji zyskał bardzo na popularności.W całym kraju jest ponad trzysta
pól golfowych; większość z nich zlokalizowana jest na południu – pola te dostępne są przez cały
rok, ale moŜna teŜ pograć za Kręgiem Arktycznym przy świetle Zorzy Polarnej.
Szwecja to kraj miejscami którym znajduje się ogromna liczba jezior( ponad 100 tysięcy) dlatego
teŜ turystyka kajakowa cieszy się takŜe duŜą popularnością. Świetnymi miejscami do spędzenia
wakacji w ten sposób są: dolina Voxnadalen w Hälsingland na północ od Sztokholmu, baza
Alshult w Smaland na południowym wschodzie i centrum kajakowe Nordmarken w zachodniej
części Värmland, na południowej granicy z Norwegią.
PoniewaŜ rzeki na północy, np. w okolicach Värmland czy na północ od Dalarny są bardziej
wartkie, wspaniale nadają się na spływy pontonowe. Szczególnie atrakcyjne są rwące odcinki rzeki
Kukkola w dolinie Torne, na północ od Haparandy zróŜnicowana pod względem stopnia trudności
rzeka Torneälv w Norrbotten, na dalekim północnym wschodzie oraz trudna i średnio trudna rzeka
Indalälven w Jutlandii na granicy z Norwegią. Strängforsen w Värmland jest nieco łagodniejsza,
więc umoŜliwia spływ łodzią z krótkimi wiosłami.

1.6.
Ruch turystyczny w Szwecji podobnie jak w innych
krajach nie rozkłada się równomiernie na całej
powierzchni kraju. Podstawowymi ośrodkami
turystycznymi Szwecji są: Sztokholm i jego okolice,
Zatoka Botnicka i Morze Bałtyckie, wybrzeŜa
zachodnie, Skania, Gotlandia, Olandia, Dalarna i
północna Szwecja.

PołoŜony na 14 wyspach Sztokholm jest bez wątpienia jedną z najpiękniejszych stolic świata. Sztokholm –
ta „Wenecja Północy” – to królewska metropolia z urokiem małego miasta, gdzie kaŜdy znajdzie coś
interesującego. Jest to miasto wielu atrakcji i zabytków, miasto nowoczesne, tętniące bogatym Ŝyciem
kulturalnym. Milionowa metropolia – a wody jeziora Mälaren są tak czyste, Ŝe nawet w samym centrum
moŜna w nich łowić ryby czy zaŜyć kąpieli.
Sztokholm najpiękniejszy jest w lecie, wtedy teŜ najwięcej się w nim dzieje. Pierwszą rzeczą, którą
powinno się zrobić, aby zobaczyć Sztokholm jest spacer po Starówce i Södermalm, czyli połoŜonej
nieopodal wyspie, z której rozciąga się imponujący widok na miasto. Stare Miasto (Gamla stan), choć
niewielkie, ma duŜo uroku, tam teŜ znajduje się Pałac Królewski, pod którym przyjrzeć się moŜna
uroczystej zmianie warty. Centrum oraz wytworna dzielnica Östermalm z kilkoma parkami ujawni kolejne
uroki tego miasta.
Kawiarnie i restauracje na świeŜym powietrzu, wycieczka statkiem do pobliskiego Djurgarden albo dalej, w
stronę archipelagu, podjechanie do pałacu Drottningholm to kolejne sposoby spędzenia miło czasu.
Wszędzie woda, zieleń i przestrzeń.
Zimą zaś Sztokholm rozświeta się milionami świątecznych świateł, a w słoneczny dzień zaprasza np. na
spacer po zamarzniętym jeziorze.
Bezsprzeczną atrakcją miasta jest takŜe statek Vasa. Wycieczka po szkierach oraz do pałacu Drottningholm
równieŜ naleŜy do rzeczy, które powinno się zrobić, będąc w Sztokholmie. Sławne sztokholmskie szkiery
najlepiej oglądać z pokładu małych stateczków, które przez całe lato kursują między wysepkami
archipelagu. Pojęcie o mieście i jego atmosferze da równieŜ spacer w stronę Djurgården – zielonej wyspy z
mnóstwem atrakcji - muzeami, Skansenem oraz parkiem rozrywki Gröna Lund.

Wyjście wieczorem na miasto nie dostarczy w Sztokholmie kłopotu z wyborem dokąd. Klubów i dyskotek
jest pod dostatkiem, a klubów muzycznych, zdolnych zaspokoić kaŜde gusta teŜ nie brakuje. W mieście
działa takŜe klub polski, równieŜ w Instytucie Polskim część imprez odbywa się po polsku.
Warto takŜe zaliczyć skandynawską specjalność - lodowe bary (Icebars, isbarer). gdzie moŜna wypić
drinka w wyjątkowo chłodniej atmosferze.
WaŜna uwaga: wstęp do wielu lokali i dyskotek ograniczony jest dla osób młodych - zwykle granicą wieku
jest 27 lat.

Sztokcholm

Okręt Vasa

WybrzeŜe Zatoki Botnickiej i Morza Bałtyckiego
Wymienione odcinki wybrzeŜa stanowią waŜna strefę wypoczynku przede wszystkim dla turystów
krajowych. Na północ od Sztokholmu, na odcinku 100km ciągną się wzdłuŜ wybrzeŜy piaszczyste plaŜe,
doskonale przygotowane do potrzeb wypoczynkowych. Na całej długości tego odcinka zlokalizowano
szereg nowoczesnych, komfortowo wyposaŜonych kąpielisk i ośrodków sportów wodnych. Najbardziej
znane kąpieliska tej strefy to: Sundsvall, Ala, Hudiksvall.
WybrzeŜe zachodnie
Na odcinku od Goteborga do Malmo, wzdłuŜ wąskiego pasa wybrzeŜa nad Kattegatem ciągnie się waŜna
strefa wypoczynkowa, koncentrująca głównie krajowy ruch turystyczny. Znajduje się tutaj wiele kąpielisk i
ośrodków wypoczynkowych: Varberg, Falkenberg, Halmstad, Bastad, Angelholm, ośrodki wypoczynkowe
półwyspu Kullen, Helsingborg i Skanor oraz Falsterbo na południe od Malmo. Natomiast na północ od
Goteborga ciągnie się strefa nadmorskiego wypoczynku znana pod ogólną nazwa Goteborgs Och Bohus.
Centrum międzynarodowej Turystyki w rejonie wybrzeŜa zachodniego jest Goteborg – drugie co do
wielkości miasto Szwecji z licznymi zabytkami i akcentami nowoczesnej architektury (sala widowiskowa
Scandinavium na 13 tys. miejsc), wielki ośrodek przemysłowy (m.in. zakłady Volvo) i handlowy. W
Goteborgu znajduje się jeden z najpiękniejszych na świecie lunaparków, Liseberg, a takŜe liczne muzea.
Skania
Skania jest najbardziej na południe wysuniętą krainą Szwecji. Wiele cech róŜni ją od pozostałych części
kraju.Klimat jest tu trochę łagodniejszy, gleby są Ŝyźniejsze - stąd Skania jest uwaŜana za spichlerz
Szwecji.Przez wieki Skania była integralną i najzasobniejszą częścią Danii. W XVII wieku tereny te zostały
przejęte przez Szwecję.Oprócz rolnictwa doskonale rozwinął się przemysł i transport. Wiele atrakcji
sprawia, Ŝe jest to region, gdzie moŜna aktywnie wypocząć. Połączenie mostem Szwecji z Danią, dało
kolejny impuls do rozwoju Skanii.Skania nazywana jest często kraina zamków i bramą Szwecji. Znajduje
się tutaj wiele zabytkowych miast, bogatych w interesujące pamiątki historyczne (np. groby dawnych
wodzów plemiennych w Kiviku, wiekiem równe grobowi Tutenchamona w Luksorze, kościół w Dalby,
itp.). Do najciekawszych miast Skanii zalicza się Lund (słynna katedra romańska), Helsingborg,
Landskrona i Malmo ( trzecie co do wielkości miasto i waŜny port). Na wybrzeŜu Skanii, słynącym z
piaszczystych plaŜ, najbardziej znanym kąpieliskiem jest Karlskrona (wpisana na listę UNESCO), a

następnie Ystad i Trelleborg, będące jednocześnie waŜnymi portami pasaŜerskimi Szwecji (połączenia
promowe).
Gotlandia i Olandia
Obie te wyspy stanowią waŜne centra wypoczynkowe w okresie sezonu letniego. Gotlandia, największa
wyspa na Bałtyku, posiada 500 km wybrzeŜa, szereg kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych. Spędzenie
urlopu na wyspie naleŜy do dobrego tonu. Główne miasto wyspy – Visby (dawna stolica Gotów), posiada
bardzo ciekawa architekturę , a ogólnym wyglądem przypomina miasteczka południowej Europy. Na
wyspie zachowało się ponad 100 ciekawych kościołów. Gotlandia jest równieŜ bardzo atrakcyjna pod
względem przyrodniczym.
Olandia spełnia podobne funkcje turystyczne, zwłaszcza od czasu, kiedy została połączona najdłuŜszym
wtedy w Europie mostem (6070 m) z miastem Kalmar na stałym lądzie (stare miasto, zamek i muzeum ze
skarbem ze statku Kronen). Tutaj pod koniec XIV w. powstała Unia Państw Skandynawskich (Dania,
Szwecja, Norwegia). Dodatkową atrakcją wyspy są pałace, wiatraki, zamki i XII-wieczne ruiny głównego
miasta Olandii, Borgholmu.
Dalarna
WyŜyna w dorzeczu rzeki Dal to właśnie region Dalarna, jego główne miasto to Falun. Dalarna jest
uwaŜana za centrum szwedzkiej tradycji ludowej. Jednym z "towarów" eksportowych Dalarny znanych w
całym kraju są malowane ręcznie, czerwone, drewniane koniki (Dalahast).
Północno - zachodnia część regionu to głównie lasy, w których mieszka wiele gatunków zwierząt m.in.
rysie, niedźwiedzie. Bardzo popularny wśród mieszkańców i turystów jest Park Niedźwiedzi Grönklitt - to
miejsce, gdzie moŜna oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
W Parku Narodowym Fulufjället oglądać moŜna imponujący 112-metrowy wodospad Njupskär.
Region Dalarna jest swoistą granicą pomiędzy łagodnym klimatem południowej części kraju a surowym
klimatem północy, przenikają się tutaj takŜe krajobrazy: łagodne tereny nizinne, zmieniają się w
majestatyczne pasma górskie.
Odwiedzając Dalarnę koniecznie trzeba udać się w okolice jeziora Siljan, które połoŜone jest w centralnej
części regionu. Swoją sławę jezioro zyskało dzięki niepowtarzalnemu kolorowi, który na własny uŜytek
mieszkańcy nazwali "błękitem syljańskim".
Nad jeziorem odbywa się święto Midsommar, które przypada na dzień Św. Jana (noc przesilenia letniego).
Północna Szwecja
Jest to kraina dla tych którzy poszukują kontaktu z przyrodą i poszukują otwartych przestrzeni,
Na próŜno w tej części kraju szukać pereł architektury czy drogocennych eksponatów, za to północna
Szwecja ma do zaproponowania coś zupełnie odmiennego, bezcennego - kontakt z naturą.
Region Jämtland
Region ten charakteryzuje się małym stopniem zaludnienia, w Ostersund głównym mieście regionu mieszka
ok. 55 tys. osób. A na całym obszarze ok. 50 tys. m2 zamieszkuje niecałe 136 tys. osób.
W jeziorze Storsjön podobno mieszka "Storsjöodjuret" jeziorny potwór - niestety nadal nie udało się
nikomu uwiecznić go na zdjęciu, dlatego będąc w okolicy trzeba koniecznie pamiętać o zabraniu aparatu
fotograficznego.
Ciekawym miejscem w regionie Jämtland jest Moose Garden, czyli prywatna gospodarstwo rolne na
którym Ŝyją łosie. Moose Garden połoŜone jest w Orrviken niedaleko Ostersund. Ciekawostką jest to, Ŝe
oprócz hodowli łosi właściciele wykorzystują je do produkcji papieru. A konkretnie wykorzystują łajno łosi
które zawiera celulozę i doskonale nadaje się do produkcji papieru.
Region Norrbotten
To najdalej na północ wysunięty region kraju, część regionu ulokowana jest poza kołem polarnym, przez co
od końca maja do sierpnia panuje w tym regionie dzień polarny. Częstym zjawiskiem są zorze polarne.
Lulea to główny ośrodek regionu. Wraz z innymi miejscowościami połoŜonymi przy wybrzeŜu tworzy
oryginalną atrakcję turystyczną. W tym regionie gdzie klimat jest surowy, odcinek 200-km wybrzeŜa zwany
jest Lapońską Riwierą ze względu na temperaturę wody, która w miesiącach letnich dochodzi nawet do
20°C.
W miasteczku Lulea mieści się Gammelstad - jest to kompleks parafialny w skład którego wchodzi kościół
oraz domki, które słuŜyły pielgrzymom przybywającym do Lulea z róŜnych części kraju i świata.
Gammelstad zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Region Vasternorrland

Härnösand to najwaŜniejszy ośrodek regionu, w małym miasteczku warto zobaczyć katedrę Domkyrkan,
którą wybudowano w latach 1843 - 1846, postawiono ją w miejscu dawnej katedry, która została spalona
przez Rosjan. W 1997 roku do uŜytku oddano most High Coast (Hoga Kusten), który jest jednym z
najdłuŜszych mostów w Europie. Przy projekcie mostu wzorowano się na Golden Gate czyli jednym z
najbardziej rozpoznawalnych mostów na świecie, który znajduje się w San Francisco.
Kolejnym miejscem w Szwecji, które zostało uhonorowane wpisem na Światową Listę Dziedzictwa
UNESCO jest Park Narodowy Skuleskogen. W parku tym oprócz bogatej fauny i flory zachowały się ślady
dawnych mieszkańców tych terenów, odnaleziono m.in. kurhany z epoki brązu.
Region Kalmar
Kalmar to niewielkie miasteczko w południowo-wschodniej części kraju, jest najwaŜniejszym miastem
regionu Kalmar. Najstarsze odnalezione informacje o mieście Kalmar pochodzą z XI wieku, ale znaleziono
ślady, które wskazują, Ŝe tereny te były zamieszkałe juŜ w epoce kamiennej.
Z miasta jest połączenie lądowe z wyspą Olandią, most Ölandsbron jest najdłuŜszym mostem w Szwecji
(ponad 6000 metrów długości).
W Kalmar warto zobaczyć miejscową katedrę i Zamek Kalmarski, który wygląda jakby został wyciągnięty
z baśni o księŜniczkach. Podczas zwiedzania szczególnie duŜo atrakcji czeka na najmłodszych m.in: wizyta
w królewskiej kuchni, w małym warsztacie dzieci mogą próbować swoich sił i tworzyć własną biŜuterię,
stroje z epoki itp.
Z zamkiem tym wiąŜe się takŜe Polska historia - w roku 1598 zamek zdobył król Polski - Zygmunt III
Waza.

2.
Organizacją odpowiedzialną za turystykę w Szwecji jest NUTEK-Szwedzka agencja rozwoju regionalnego
i ekonomicznego. Zajmuje się ona prowadzeniem statystyk, promowaniem kraju oraz zbieraniem
informacji na temat turystyki.. Agencja wydaje coroczne raporty- najnowszy z którego korzystam pochodzi
z roku 2007(Tourism and the travel and tourism industry In sweden – 2007 edition)

2.1.
Tab. Index podróŜy z co najmniej jednym noclegiem turystów zagranicznych (UNWTO) oraz
nocy spędzonych w hotelach, wioskach wakacyjnych, hostelach, campingach przez turystów
zagranicznych w Szwecji

Na jednego Szweda przypada 0.85 turysty zagranicznego. jest to jeden z najwyŜszych wskaźników w całej
Europie.(tabela poniŜej)

Turystyka stanowi bardzo niewielki procent szwedzkiego PKB, duŜo niŜszy niŜ w innych krajach.
Pomiędzy 1995, a 2005 rokiem udział turystyki w PKB wahał się pomiędzy 2.65%, a 2.87%(to pokazuje
niewielkie zmiany). Większy wpływ na wielkość tego indexu mają zmiany w ogólnie pojmowanej
ekonomii kraju niŜ zmiany w samym sektorze turystyki i podróŜy. WaŜne jest teŜ to, Ŝe w roku 2005
procentowy udział turystyki w krajowym PKB był wyŜszy od udziału rolnictwa, leśnictwa czy rybołówstwa
i prawie taki sam jak sektorów związanych z elektrycznością, ogrzewaniem, wodą.

Tab. Porównanie udziału turystyki w PKB w
róŜnych krajach na świecie.

Statystyki pokazują, Ŝe Szwecja była tym krajem z regionu Nordyckiego, w którym udział przyjazdów
turystów zagranicznych w przyjazdach ogólnie był najwyŜszy. W 1995 roku wynosił 27%,a w 2006 roku

33,6%.Jest to wzrost o prawie 1% w porównaniu z poprzednim rokiem. Na drugim miejscu znajduje się
Dania która notuje z roku na rok spadek liczby odwiedzających, trzecia jest Norwegia, zas na ostatnim
miejscu sklasyfikowana jest Finlandia.

Tab. Turystyka przyjazdowa ( z noclegiem) w krajach nordyckich w latach 1995 – 2005.
Udział w turystyce ogólnie.

2.2.
Liczba turystów krajowych w porównaniu z rokiem 2005 wzrosła o 5,6%, do prawie 37 milionów.
Pobyty turystów krajowych stanowią 77% wszystkich pobytów w Szwecji, co oznacza nieznaczny spadek
w stosunku do roku 2005, kiedy wynosiły 77,6%. W przeciągu 12 lat (od 1993 do 2005) procent ten spadł z
80 do 77,6.To pokazuje jak duŜą rolę odgrywa w Szwecji turystyka krajowa.
Wszystkie formy zakwaterowania zanotowały w roku 2006 wzrost klientów.

Tab. Przyjazdy turystów krajowych do poszczególnych typów obiektów zakwaterowania w 2006 roku tysiącach
porównaniu do roku 2005 (w tysiącach)

Ponadto raport podaje, Ŝe:
59 milionów noclegów turyści spędzili korzystając z zakwaterowania u krewnych, rodziny(60mln
– 2005)
30 milionów noclegów we własnych, tzw. „drugich domach”(30mln -2005)
5.8 milionów noclegów w prywatnych, wynajętych domach. (5mln – 2005)

MOTYWY
Głównymi motywami wyjazdów wśród turystów krajowych jest turystyka i rekreacja oraz biznes.
Szwedzi wykonali 42,8 milionów(45 mln w 2005) podróŜy w obrębie swojego kraju, z co najmniej
jednym noclegiem. 87% czyli 37,4mln(40) były podróŜami w celach turystycznych. Z czego
największą liczba (53.1%) przypadła na wizyty u krewnych lub znajomych. Ilość podróŜy
biznesowych zanotowały najwyŜszy wzrost z 2005 rokiem i wyniosły 5,5miliona (4.9).
Najczęstszym motywem wyjazdów biznesowych były konferencje, konwencje i seminaria które
stanowią prawie 32% wyjazdów biznesowych.
Tab. Cele wyjazdów w 2006 roku

MIEJSCA DESTYNACJI TURYSTYCZNEJ
Najbardziej popularnym miejscem docelowym w wyjazdach biznesowych jak i związanych z
odpoczynkiem jest Sztokholm.
Ponad połowa osób wyjeŜdŜających w celach biznesowych wybrała regiony wielkich metropolii.
Pozostałe regiony zanotowały mniej niŜ pięcioprocentowy udział.
Tab. Główne cele podróŜy turystów (z co najmniej jednym noclegiem).

ŚRODKI TRANSPORTU TURYSTÓW
Najbardziej popularnym środkiem transportu wśród Szwedów jest samochód. UŜywa go ponad
połowa turystów podróŜujących w celach biznesowych i prawie ¾ tych, którzy podróŜują w celach
turystycznych.
Na drugim miejscu w przypadku wyjazdów biznesowych jest samolot, w przypadku wyjazdów
turystycznych – kolej.
Tab. Rodzaje transportu uŜywane przez turystów biznesowych i tych, którzy podróŜują
w celach rekreacyjnych w Szwecji. (2006r.)

WYDATKI NA TURYSTYKĘ
Wraz ze wzrostem liczby turystów, wzrosły takŜe ich wydatki na turystykę. Przeciętny turysta
biznesowy wydaje 1920SEK na dzień (jest to spadek o prawie 100SEK w porównaniu z rokiem
2005). Natomiast turysta podróŜujący w celach rekreacyjnych wydaje średnio 398
SEK/dzień/osobę (minimalny wzrost w por. z rokiem 2005).
Tab. Średnie wydatki/osobę/dzień turysty podróŜującego w celach biznesowych i podróŜującego w
celach rekreacyjnych (2006r.)

2.3
Liczba turystów zagranicznych, którzy zatrzymali się w hostelach, wioskach wakacyjnych,
hotelach i na kampingach wzrosła w 2006 roku do 10,9 milionów( wzrost 0,9 miliona turystów w
porównaniu z rokiem 2005 wzrost o 9%). Wśród wymienionych wyŜej obiektów największym
zainteresowaniem cieszyły się hotele. Zanotowały one prawie 5.6 miliony pobytów. Na drugim
miejscu znajdują się kampingi z liczbą 4 miliony.
Tab. Liczba pobytów w poszczególnych obiektach zakwaterowania w 2006r.
Liczby w nawiasach odnoszą się do roku 2005

Najwięcej turystów zagranicznych turystów z Norwegii oraz z Niemiec. DuŜy wzrost procentowy
zanotowały Holandia i Polska.

Tab. Liczba noclegów spędzonych w Szwecji przez turystów z zagranicy w poszczególnych
miesiącach 2001 – 2006 ( w tysiącach).

Lipiec jest tym miesiącem Europejczyków którym Szwecję odwiedza najwięcej turystów.
Największy wzrost zanotowano Europejczyków miesiącu Sierpniu, był to największy wzrost
przyjazdów w tym miesiącu od 2001 roku.

Tab. Ilość noclegów w hotelach, hostelach, wioskach wakacyjnych i kampingach w 2006r. wykonanych
przez turystów z zagranicy wg poszczególnych rynków emisji. ( w tysiącach)

Największy udział w noclegach mają turyści z Norwegii. DuŜy wzrost zanotowały Niemcy – o
ponad 9% w porównaniu z 2005 rokiem.Jednak największy wzrost zanotowała Holandia – o ponad
28%.Patrząc od roku 1998 największy, bo prawie 75% wzrost notuje lider zestawienia czyli
Norwegia.
Tab. Liczba noclegów turystów z czterech najwaŜniejszych dla Szwecji rynków
emisji turystycznej w hotelach, hostelach, wioskach wakacyjnych i kampingach (w tysiącach).

Niemal wszystkie regiony Szwecji zanotowały w 2006 roku wzrost liczby turystów. Największy
procent przyjazdów zagranicznych wśród przyjazdów w ogóle (zagranicznych i krajowych)
odnotowano w regionie Varmland County. Było to 40% (w 2005 było to prawie 39%). Na drugim
miejscu pod tym względem znalazł się Norrdbotten(35%), na trzecim – Kronoberg(34,9%) a dalej
Sztokholm(33%).Średnia średnią 23% procent przekroczyło łącznie 7 regionów.
Tab. Całkowita liczba noclegów w hotelach, hostelach, wioskach wakacyjnych i kampingach
W najwaŜniejszych regionach Szwecji w 2006 roku.

Badania Instytutu IBIS na rok 2003
Z badań instytutu IBIS przeprowadzonych w 2003 roku wynika iŜ Szwecję odwiedziło prawie 15mln
odwiedzających zagranicznych tym 7,6 turystów zagranicznych. Ponad połowa turystów podróŜowało w
celach rekreacyjnych bądź odwiedzenia znajomych lub krewnych. W porównaniu z rokiem 2002 był to
wzrost o prawi 3%.Najwięcej turystów w 2003 roku przybyło z Niemiec(1,7mln), na drugim miejscu
uplasowała się Dania. Prawie 40% turystów zagranicznych przybyło do królestwa z krajów sąsiedzkich,
53% z krajów europejskich, a 11% z poza europy. Jeśli chodzi o odwiedzających jednodniowych to prawie
90% to odwiedzający z regionu nordyckiego- najwięcej przybyło z Norwegii.

Tab. Liczba turystów według kraju i płci w 2003i.( w tysiącach)

45% turystów z zagranicy przybyło do Szwecji w celach rekreacyjnych, a nieco poniŜej 1/3 – w
celach biznesowych. Niemcy, Holendrzy, Norwegowie i Duńczycy podróŜowali głównie w celach
rekreacyjnych. Natomiast Brytyjczycy, Francuzi, Azjaci – w celach biznesowych. RównieŜ wśród
Australijczyków, Amerykanów i Finów dominuje motyw turystyczny. W tym największy, bo
ponad 50 – procentowy udział maja odwiedziny u krewnych i znajomych.
Tab. Liczba turystów według celu przyjazdu i płci (w tysiącach).

Najbardziej popularnym środkiem transportu wśród turystów zagranicznych w 2003 roku był
samolot. Ponad 37.4% osób wybrało właśnie taki sposób dotarcia do Szwecji, co oznacza wzrost o
5.4% w porównaniu z rokiem 2002. Ci, którzy podróŜowali samolotem to głównie turyści
biznesowi. Tylko 15% osób podróŜujących w celach turystycznych wybrało samolot. Ten środek
transportu jest równieŜ popularny wśród turystów z odległych od Szwecji krajów.. natomiast
osoby, które przybyły do Szwecji z pobliskich krajów wybierały częściej drogę wodną lub
samochód. Liczba podróŜy promami wzrosła o 7.3%,a samochodami – o 1.9%, w porównaniu z
rokiem 2004.
Tab. Rodzaje transportu wykorzystywany przez turystów
zagranicznych w 2003 roku.

Średnio turysta zagraniczny wydał w Szwecji 626 SEK/dzień/osobę, co oznacza wzrost o 2 SEK w
porównaniu z rokiem 2002. Turyści biznesowi wydawali średnio 1000SEK/dzień/osobę turyści
podróŜujący w celach rekreacyjnych – jedynie 400SEK/dzień/osobę. Najmniej wydali ci, którzy
przyjechali do Szwecji w celu odwiedzenia krewnych, znajomych. Turyści z USA i Afryki
wydawali natomiast o wiele więcej niŜ średnia. Wydatki Niemców i Duńczyków plasują się
poniŜej średniej. Przeciętny turysta z UE wydał w Szwecji 573SEK/osobę/dzień.
Tab. Średnie wydatki na dzień turystów z poszczególnych krajów w 2003 roku.

Z danych UNITO wynika natomiast Ŝe Szwecję w roku 2006 odwiedziło jedynie 3,2 miliona
turystów zagranicznych co w porównaniu z danymi instytutu IBIS za rok 2003 dje dość duŜy
spadek.

2.4.
Z 12,5 miliona podróŜy zagranicznych w Szwecji 2,5 miliona podrózy było podróŜami
biznesowymi(2,2 w 2005), a 10 podróŜami w celach wypoczynkowych(10,3).
Głównym miejscem docelowym dla Szwedzkich turystów była Finlandia (13,8%) i Dania (12,1%).
Liczba podróŜy Szwedów do Finlandii wzrosła od 2000 roku o 80%, do Danii – o 22 %.Na trzecim
miejscu są Niemcy, wzrost ilość 22% do roku poprzedniego i ilość 56% od roku 2000. Natomiast
ilość podróŜujących do Hiszpanii, która jest na czwartym miejscu pod względem najczęściej
odwiedzanych przez Szwedów krajów, spadła o ponad 16% od 2000 roku.

Tab. Główne destynacje turystów Szwedzkich w latach 2001 – 20006 (w tysiącach).

Głównym powodem wyjazdów Szwedów podróŜujących w celach biznesowych były
indywidualne wyjazdy biznesowe. Natomiast tych podróŜujących w celach rekreacyjnych – chęć
wyjazdu, oraz odwiedziny u krewnych i przyjaciół.

Tab. Główne motywy
zagranicznych podróŜy
turystów.

Motywy wyjazdów Szwedów z wyszczególnieniem krajów. Tabela ukazuje dane w tysiącach.
Spośród 2,5 miliona wyjazdów biznesowych na pierwszych miejscu znajdują się Niemcy, przed
Danią i W.Brytanią. Spośród wyjazdów w celach rekreacyjnych na pierwszym miejscu znajduje
się Finlandia.

Głównym środkiem lokomocji uŜywanym przez Szwedzkich turystów, którzy podróŜują w celach
biznesowych jest samolot (78,8% turystów), tylko 14% podróŜy odbywa się samochodem.
Podobnie jest w przypadku osób wyjeŜdŜających w celach rekreacyjnych.- prawie 52% z nich
korzysta z samolotu. Samochód, prom czy autobus uŜywane są częściej przez turystów
wyjeŜdŜających rekreacyjnie.
Tab. Rodzaje transportu, z jakiego korzystają turyści biznesowi i rekreacyjni(2006r).

Turyści biznesowi wydawali średnio 3.011 SEK/dzień/osobę(spadek o 10%), w czasie podróŜy
zagranicznych. Natomiast turyści podróŜujący w celach rekreacyjnych – 843SEK/dzień/osobę
(wzrost o 5% w porównaniu z rokiem2005).

2.5.
Całkowita konsumpcja turystyczna w Szwecji wzrosła w 2005 roku o 10%. Natomiast pomiędzy
1995, a 2005 rokiem wzrosła o 68%. TakŜe wzrosło zatrudnienie w tym okresie czasu.
Tab.Dane dotyczące Szwedzkiego przemysłu turystycznego z lat 1995 – 2005.

Tab.Całkowita konsumpcja turystyczna w latach 1995 – 2005 ( w milionach SEK).

W 2005 roku turyści wydali w Szwecji 191miliardy SEK, co zostało podzielone na róŜne sektory
turystyki. Najwięcej, bo 74 miliardów SEK(39%) wydano na towary i artykuły zakupione przez
turystów w trakcie ich pobytu. Na drugim miejscu znajduje się zakwaterowanie i wydatki na
restauracje z 57 miliardami SEK(30%).
Przychód ze sprzedaŜy biletów lotniczych i kolejowych wynosi 44.5 miliardy SEK (23%).
2/3 wydatków na turystykę pochodzi od turystów krajowych, w tym 68% - turystów zagraniczni
zostawili w Szwecji 62,3 miliardy SEK co daje 32 % przychodów z turystyki.
Tab. Wydatki na turystykę w 2005 roku.

Prawie 39% ze 191 miliardów SEK, które wydają turyści w Szwecji trafia do producentów
towarów i artykułów (paliwo, pamiątki, itp.) jakie kupują oni w czasie swojego pobytu. 15%
przypada na jedzenie poza domem, a 11% - ma podróŜe samolotem.

Tab. Wydatki na turystykę w poszczególnych sektorach w 2005r.( w milionach SEK).

2.6.
Liczba zatrudnionych w turystyce wzrosła od 1995 roku o 35% , czyli powstało 35 000 nowych
stanowisk pracy. Natomiast ogólne zatrudnienie w Szwecji w tym okresie czasu wzrosło jedynie o
około 7,5%.
Tab. Dane dotyczące zatrudnienia w turystyce w porównaniu z ogólnym zatrudnieniem
w Szwecji.

Liczba zatrudnionych w turystyce jest wyŜsza niŜ łączna liczba pracowników w takich firmach jak
Volvo, Ericsson, Atlan, Copco, H&M, Skansko, Scania, TeliaSonera i AstraZeneca. W 2005 roku
liczba zatrudnionych osób w turystyce wyniosła ponad 138 tysięcy.
Tab. Porównanie liczby zatrudnionych w 2005 roku

Najwięcej osób zatrudnionych było w sektorze „hoteli i restauracji” bo ponad 57tys(41%)
Tab. Liczba zatrudnionych w poszczególnych sektorach turystyki w 2005r.

3.
3.1.
Szwecja oferuje turystom krajowym i zagranicznym szeroki wachlarz moŜliwości
zakwaterowania. Obok licznych hoteli róŜnych kategorii, moteli, pensjonatów, pokoi gościnnych
itp. istnieje gęsta sieć campingów (ponad 500), osiedli domków campingowych, a takŜe schronisk
młodzieŜowych (około 200) czynnych zazwyczaj w okresie letnim. Bardzo atrakcyjna bazę
noclegową tworzą teŜ domki typu challet i domki z grubych pni drzew, zlokalizowane najczęściej
nad fiordami, wśród lasów i gór, nad jeziorami.
Warto dodać, iŜ prawie kaŜda rodzina szwedzka posiada tzw. drugie mieszkanie słuŜące do
spędzania weekendów, a takŜe urlopów.
Baza noclegowa Szwecji liczy ogółem 700tys. miejsc, z czego 202tys. Skupiają hotele, motele,
pensjonaty, wioski wakacyjne i schroniska młodzieŜowe..

Liczba łóŜek w hotelach wzrosła w 2006 roku o 2% do 202 000.
Liczba łóŜek w wioskach wakacyjnych i schroniskach młodzieŜowych zwiększyła się o 3.6%.
Ogólna liczba łóŜek we wszystkich trzech wymienionych rodzajach zakwaterowania wzrosła w
latach 1992 – 2006 o prawie 26%
Tab. Liczba łóŜek w hotelach, wioskach wakacyjnych i schroniskach młodzieŜowych (w tysiącach).

Tab. Dane dotyczące pojemności (dot.2006r.)

Hotel lodowy w Jukkasjärvi
Jest to pierwszy hotel lodowy na świecie. Lodowy hotel w wiosce Jukkasjärvi leŜy 200 km za
kołem polarnym. Co roku budowany jest z bloków lodu pochodzących z rzeki Torne. KaŜdy pokój
otrzymuje unikalny wystrój. Ta nietypowa budowla posiada 60 pokoi, kino, świątynię, galerię
sztuki, w której wystawiane są arcydzieła sztuki "lodowej", bar, gdzie drinki podaje się w
lodowych szklankach, a do jedzenia jest kuchnia lapońska, która opiera się głównie na mięsie
reniferów, rybach, grzybach, oraz róŜnego rodzaju jagodach. Do hotelu przylega takŜe kościół,
gdzie moŜna wziąć ślub. Od chwili powstania wcześniej wymienionego "lodowego teatru", na jego
terenie kaŜdej zimy odbywają się takie sztuki jak: "Hamlet", "Makbet" i wiele innych sztuk
Szekspira.
Temperatura w pokojach w hotelu lodowym nie przekracza – 5°C. Oprócz nich, do dyspozycji
gości hotel posiada takŜe normalne, ogrzewane pokoje.

Lodowy Hotel

poniedziałek - środa

czwartek- niedziela (ceny w SEK)

Pokój 1 os
Pokój 2 os
Apartament
Wstęp(zwiedzanie)

1000
650/os.
850
60

1200
750/os.
950
60

Clarion Collection Hotel Bilan
Hotel znajduje się w budynku słuŜącym niegdyś jako więzienie. Cele więzienne przemieniono w
wspaniałe, nowocześnie urządzone pokoje oraz w muzeum więziennictwa. W cenę pokoju
wliczony jest lekka kolacja. Hotel oferuje 40 pokoi typu twin i 28 pokoi jednoosobowych.
Standard Twin
Cena SEK 840 – 1840

Superior
Cena SEK 1090 - 2040

Best Western Premier Foresta Hotel
Wspaniały zamek stoi na niesamowitym klifie, oferując zapierające dech w piersiach widoki na
Sztokholm i archipelag. Mieszkało tu juŜ wiele gwiazd światowego formatu, w tym Greta Garbo,
Josephine Baker, Earha Kitt, The Beatles, The Rolling Stones, Tom Jones i wiele innych. Hotel
oferuje nowoczesne udogodnienia i pokoje urządzone w tradycyjnym, nordyckim stylu.
Pokój 1-osobowy
Cena SEK 895 - 2145

Pokój 2-osobowy
Cena SEK 1095 - 1995

3.2.
Szwecja posiada prawie wyspiarskie połoŜenie, toteŜ cała komunikacja z zagranicą – poza
wymianą z Finlandia i Norwegią – odbywa się drogą morska lub powietrzną. Przez most i tunel z
Malmo do Kopenhagi oraz tunel kolejowy w najwęŜszym miejscu Sundu. Do tej pory funkcje te
spełniają liczne połączenia promowe. Największymi portami Szwecji są Malmo i Helsingborg
(przeprawa do Helsingoru) oraz Goteborg (główny port i baza promowa).
Długość linii kolejowych eksploatowanych wynosi około 11 tys. km, z czego blisko 60% jest
zelektryfikowana. Sieć dróg kołowych liczy blisko 140tys. km, ale tylko 105 tys. km dróg posiada
walory nowoczesnych szlaków komunikacyjnych. śegluga śródlądowa ma raczej znaczenie
lokalne i turystyczne (np. kanał Gota łączący Sztokholm z Goteborgiem). Sieć krajowych linii
lotniczych jest dość dobrze rozwinięta i nabiera coraz większego znaczenia. Linie lotnicze
obsługiwane są przez SAS, a głównymi portami są: Sztokholm (lotniska Bromma i Arlanda) oraz
Goteborg, Malmo i Visby.

SAS-Scandinavian Airlines System to międzynarodowe (duńsko-norwesko-szwedzkie) linie z bazą
w Sztokholmie. Obecnie SAS jest największym przewoźnikiem krajów nordyckich. SAS jest
równieŜ członkiem załoŜycielskim Star Alliance. Główne lotniska SAS to Sztokholm-Arlanda
(Szwecja), Oslo-Gardemoen (Norwegia) i Kopenhaga-Kastrup (Dania).
Szwedzkie lotniska:
Angelholm (AGH)
Arlanda (ARN)
Bromma (BMA)
Froson (OSD)
Halmstad (HAD)
Jonkoping (JKG)
Kalmar (KLR)
Karlstad (KSD)
Kungsangen (NRK)
Landvetter (GOT)
Skavsta (NYO)
Sturup (MMX)
Umea (UME)
Västerås (VST)
Bezpośrednie połączenia lotnicze z Polski do Szwecji oferują linie lotnicze LOT oraz Wizzair.
Samoloty do Szwecji latają równieŜ w barwach linii SAS (przesiadka w Kopenhadze), Finnair
(przesiadka w Helsinkach), KLM (przesiadka w Amsterdamie), lub Lufthansa ( przesiadka w
Dusseldorfie, Frankfurcie lub Monachium).

Promy do Szwecji z Polski:
Polferries
Promy kursują na trasach Gdańsk - Nynäshamn (koło Sztokholmu) i Świnoujście - Ystad. Cena za
przejazd dla dorosłej osoby w okresie wakacyjnym do Nynashamn wynosi około 250 PLN, a do
Ystad około 200PLN.
Unity Line
Promy kursują na trasie Świnoujście - Ystad. Przejazd trwa około 7 godzin. Codziennie jeden kurs.
Cena za przejazd dla osoby dorosłej w okresie wakacyjnym wynosi 207PLN.
STENA Line
Linie oferują trzy rejsy dziennie. Kursują na trasie Gdynia – Karlskrona. Najtańszy bilet w jedną
stronę moŜna w klasie ekonomicznej moŜna kupić za około 200PLN za przejazd z samochodem.
W związku z podwyŜką paliw ceny wszystkich przewoźników wzrosły o około 10% w
porównaniu z zeszłym rokiem.

4.
4.1.
Informacje wykorzystane przeze mnie w tym rozdziale pochodzą z „Charakterystyki rynków
zagranicznych. Rozszerzone charakterystyki wraz z segmentacją”(2007) powstałej w instytucie
turystyki.

Informacje na temat przyjazdów do Polski
Tab. . Liczba przyjazdów (zrealizowane podróŜe z jednym noclegiem)Źródło instytut Turystyki
Liczba Przyjazdów w tys.

2003
189

2004
205

2005
205

2006
209

2005
60
33
7
3,6

2006
56
39
5
3,7

Tab. . Czas pobytu
Długość pobytu
1-3
4-7
8
Śr. Liczba noclegów

Udział %
2003
63
31
6
3,4

2004
63
29
8
3,5

Źródło: badania Instytutu Turystyki.
W roku 2006 zmalało znaczenie biur podróŜy w rezerwacjach przez Szwedów przyjazdów do Polski.
Coraz mniej Szwedów kupuje pakiety w biurach podróŜy.

Tab. Sposób organizacji przyjazdu
Sposób organizacji
Przez biuro podróŜy(pakiet)
Część usług przez b.podróŜy
Tylko rezerwacje
samodzielnie

Udział %
2003
32
0
6
62

2004
25
0
7
68

2005
22
0
16
62

2006
7
4
28
61

Udział % (tys.)
2003
2004
32
27

2005
34

2006
33( 69)

18
40
8

26(54)
27(56)
14(29)

Źródło: badania Instytutu Turystyki.

Tab. Główne motywy przyjazdu
Motywy Przyjazdów

Wakacje, wypoczynek,
zwiedzanie
Odwiedziny u krewnych
16
18
Interesy
48
43
inne
4
12
1 Kategoria nie występująca w badaniach w 2003 roku.
Źródło: badania Instytutu Turystyki.

Tab. Rodzaj zakwaterowania

Rodzaj zakwatrowania
Hotele, pensjonaty itp.
Pensjonaty
Domy letniskowe,
apartamenty
Kempingi
Kwatery prywatne
Maszkania rodziny,
znajomych
inne

Udział w %
2003
63
1
0

2004
60
1
0

2005
62
2
0

2006
46
9
1

0
1
18

1
1
19

1
1
19

1
7
30

17

18

15

6

Źródło: badania Instytutu Turystyki.

Tab. Miejsce kraju w rankingu krajów pod względem wydatków w Polsce
Na osobę
Na dzień pobytu

2003
6
7

2004
8
10

2005
5
2

2006
5
1

1 Brak danych dotyczących wydatków turystów ze Szwecji, podane informacje dotyczą wydatków turystów
z krajów skandynawskich.
Źródło: badania Instytutu
Turystyki.

4.2.
Walorami Szwecji jest niewątpliwie urozmaicenie terenu oraz klimatu. Na obszarze kilka razy
większym niŜ Polska Ŝyje 5 razy mniej ludzi. Daje to przede wszystkim moŜliwość turystyki
związanej z poznaniem przyrody oraz turystyką aktywną.
W Polsce nie ma tendencji do odwiedzania Szwecji. Nie doceniamy i nie odkryliśmy jeszcze
moŜliwości turystycznych tego kraju. Nie ma do zaoferowania Szwecja zbyt wielu miejsc do
zwiedzania, brakuje teŜ wielkich aglomeracji które przyciągały by turystów swym urokiem.
Dlatego teŜ łono natury i dzikość jest największym plusem Szwecji
Przeszkodą są teŜ ceny, które są droŜsze np. niŜ w Austrii a ośrodki wypoczynku zimowego są
gorzej niŜ w Alpach wyposaŜone. W ofertach polskich biur podróŜy rzadko moŜemy znaleźć
wyjazdy do Szwecji. Organizatorzy częściej sprzedają wyjazdy objazdowe po całym półwyspie
skandynawskim.

4.3.
Tab. Liczba Przyjazdów Polaków do Szwecji

Tab.Wyjazdy zagraniczne Polaków w celach typowo turystycznych w pierwszych 8 miesiącach lat
2003 i 2004

dane: instytut Turystyki
Tab.Zagraniczne wyjazdy Polaków w celach typowo turystycznych według krajów (%)

Tab. Główne motywy podróŜy

Tab. Najczęściej odwiedzane przez Polaków miejsca
Tab.41 Środki transportu

Tab .Długość pobytu w Szwecji

Tab. Rodzaj wybieranego zakwaterowania.

Tab. Wydatki na dzień na osobę

Tab. Stopień zadowolenia turystów.

Tab. Rodzaj transportu uŜywany przez turystów Polskich w podróŜach do Szwcji

Tab. Struktura wiekowa Polaków przybywających do Szwecji

Tab.Czy poleciłbyś Szwecję jako destynacje turystyczną?

Dane do podrozdziału 4.3 pochodzą z opublikowanego w maju 2004 „Results from a survey on
incoming visitors to sweden”

5.
Szwecja jest krajem usytuowanym w północnej części Europy, na półwyspie
skandynawskim. Jest krajem bardzo zróŜnicowanym. Znajdują się tam tysiące jezior, piękne lasy
oraz czyste powietrze.
Mroźny klimat Szwecji powoduje Ŝe wiele rejonów jest niedostępnych dla szerszej ilości turystów.
Klimat powoduje teŜ Ŝe Szwedzi gremialnie wyjeŜdŜają corocznie na południe europy w poszukiwaniu
ciepła. Szwedzki rynek turystyczny ma wielu klientów zarówno rodzimych jak i zagranicznych, którzy z
kaŜdym rokiem odwiedzają królestwo poszukiwaniu przygody na łonie natury. Z myślą o jednych i drugich
standardy jakościowe i ilościowe usług turystycznych ulegają ciągłym zmianom i to w jednym kierunku –
na lepsze. Trzeba takŜe napisać, Ŝe Szwedzki przemysł turystyczny w ostatnich latach znacznie się
rozwinął, i staje się coraz mocniejszą gałęzią szwedzkiej gospodarki.

Ambasada Polski w Szwecji
Adres: Karlavägen 35, 114 32 Stockholm

Konsulaty polskie: Sztokholm, Malmo, Karlskrona, Umei

Ambasada Szwecji w Polsce
ul. Bagatela 3
00-585 Warszawa

Konsulaty Szwedzkie: Gdańsk, Kraków, Szczecin, Wrocław

Ośrodek POT w Szwecji :
Polska Statens Turistbyra

Villagatan 2
Stockholm

