INFORMACJE PRAKTYCZNE

ODWIEDŹ YSTAD
ODWIEDŹ YSTAD
osoba piesza

cena od

169zł
cena za rejs w jedną stronę,
przy zakupie biletu w obie
strony

POLFERRIES ZAPRASZA DO YSTAD
Ystad urokliwe miasto w południowej Szwecji. Ważny port pasażerski, skąd wypływają promy do Świnoujścia i do Rønne na Bornholmie.
Miasto liczy około 17tys. mieszkańców. Średniowieczna zabudowa szachulcowa (XV-XVII w.) stanowi największy tego typu zespół w całej
Skandynawii. Ystad leży na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. W pobliżu miasta znajdują się wspaniałe piaszczyste plaże.
REKOMENDOWANA TRASA ZWIEDZANIA:
1. S:t Knuts Torg - niewielki plac w pobliżu Terminala Promowego BT (vis a vis budynku dawnego Dworca Kolejowego, aktualnie schroniska
młodzieżowego). Przy Placu znajduje się Centrum Informacji Turystycznej (otwarte poza sezonem od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00, a w sezonie codziennie od godz. 9.00 do godz.18.00) oraz Muzeum Sztuki - Konstmuseum z bogatymi zbiorami sztuki
skandynawskiej.
2. Hotel Continental - jeden z najstarszych hoteli w Szwecji, oddany do użytku w 1829r.
3. Ystad Teater - najlepiej zachowany w Szwecji budynek teatralny z XIX w.
4. Gamla Maltfabriken - fabryka słodu zbudowana w 1749r. Od roku 1997 w wiekowych wnętrzach manufaktury znajduje się restauracja
i mały browar Bryggeriet, gdzie można spróbować Ystad färsköl i Ystad mörkt.
5. Mattorget - mały rynek, w XVI w. był granicą miasta i jednocześnie miejscem handlu żywnością. Przy rynku znajduje się zabytkowa
hala targowa Saluhallen, gdzie można kupić słodkie lub kiszone szwedzkie śledzie oraz inne szwedzkie smakołyki.
6. Kościół S:ta Maria Kyrka - początki kościoła sięgają XIII w. kiedy na tym miejscu powstał kościół o randze bazyliki. Obecny budynek
pochodzi z XV w., zbudowany jest w stylu gotyckim. W okresie reformacji usunięto wszelkie zbędne według protestantów wyposażenie
kościoła. Wystrój z lat 1923 -1924, kiedy to zrekonstruowano stan wnętrza sprzed 1886 r. Kościół ma unikalną kolekcję wyrobów ze
srebra wykonaną przez rzemieślników z Ystad. Z wieżą kościoła związana jest wielowiekowa tradycja utrzymana do dnia dzisiejszego.
Codziennie od godz. 21.15 do 1.00 trębacz co 15 minut wygrywa na trąbce sygnał na cztery strony świata. Jest to znak dla
mieszkańców Ystad, że miastu nic nie grozi i mogą spać spokojnie.
7. Latinskolan - budynek szkoły łacińskiej z XVI w.
8. Gamla Rådhuset - Stary Ratusz - budynek z 1840r., aktualnie pełni funkcje reprezentacyjne.
9. Stortorget - duży rynek, do godziny 14.00 na rynku rozstawione są kramy z warzywami, serami, rybami, kwiatami.
10. Lilla Västergatan - malownicza uliczka z kolorowymi domkami, była główną ulicą miasta w XVII i XVIII w.
11. Sladdergatan - przy tej ulicy znajdują się: Änglahuset - mieszczański dom szachulcowy z XVI w. i Brahehuset - mieszczański dom
z XV w., którego architektura przypomina klasztor.
12. Klasztor Franciszkanów - budowę klasztoru zakończono w XV w. Pierwotnie zespół klasztorny stanowiły cztery skrzydła i dziedziniec.
Później dobudowano dzwonnicę. Po reformacji, kiedy to zmuszono franciszkanów do opuszczenia klasztoru, obiekt stopniowo ulegał
zniszczeniu, służył jako szpital, przytułek dla biednych, destylarnia i magazyn. Do XX w. zachowało się tylko skrzydło wschodnie oraz
kościół S:t Petri. Na początku XIX w. tę część klasztoru odrestaurowano i aktualnie znajduje się w nim muzeum miejskie. Kościół zaś
wykorzystywany jest do okolicznościowych ekspozycji i koncertów. W pobliżu obiektu znajduje się szachulcowy dom burmistrza,
przeniesiony z ulicy Stora Östergatan.
13. Bäckahästgränd - przy tej uliczce w budynku z XVII w. mieści się ekspozycja zabytkowego sprzętu i wyposażenia ochotniczej straży
pożarnej.
14. Stora Östergatan - deptak łączący Stortorget (duży rynek) z Österportstorget - wzdłuż deptaku kamieniczki ze sklepami, galeriami,
restauracjami.
15. Pilgrändshuset - róg Stora Östergatan i Pilgränd, najstarszy skandynawski dom szachulcowy z 1480 roku.
16. Per Hälsa Gård - jedna z najstarszych szwedzkich manufaktur - XVIII w., wejście na dziedziniec od ulicy Besökaregränd.
17. Dom Handlowy Åhlens - w pobliżu Klasztoru Franciszkanów (Blekegatan) otwarty od 9.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 17.00,
w niedziele od 12.00 do 17.00.
WALUTA
- Korona szwedzka SEK (1 korona - 100 öre). W obiegu są banknoty o nominale - 20, 50, 100, 500, 1000 oraz monety 10, 5 i 1 öre.
RELIGIA DOMINUJĄCA
- luteranizm
INFORMACJA TURYSTYCZNA
- S:t Knuts Torg, tel.+46 41 15 77 681
NUMERY KIERUNKOWE
- do Polski +48
- do Szwecji +46
TELEFONY ALARMOWE
- 112 - Policja, Pogotowie ratunkowe, Straż pożarna (połączenie bezpłatne)
KONSULAT RP
- Malmö, Adolf Fredriksgatan 13, tel:+46 40 26 74 16 lub +46 40 26 89 86 lub +46 40 26 87 86
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