Odwiedź Zrzeszenie Artystów i Twórców Rękodzieła

SKÄRGÅRD S KR A F T
na wyspie Tjurkö

Wspaniała, wakacyjna wycieczka w wyjątkowe,
historyczne miejsce po pięknym terenie szkierów ze sztuką,
rękodziełem, antykami i kuriozami oraz kawiarenką w tle.
Na wyspie Tjurkö w Archipelagu Karlskrońskim znajduje się obszar starego kamieniołomu.
Jest to dobre miejsce do spacerów i możliwość doświadczenia historii. Na terenie znajduje
się wiele zachowanych starych budynków.
Budynek restauracji odgrywał kiedyś centralną rolę w działalności kamieniołomu wraz ze
swoją stołówką, sklepikiem, piekarnią, warzelnią i mieszkaniami. W budynku tym w chwili
obecnej prowadzona jest działalność Zrzeszenia Artystów i Twórców Rękodzieła Skärgårdskraft.
Każdego lata Zrzeszenie organizuje wystawy połączone ze sprzedażą sztuki i rękodzieła
swoich członków, a także antyków i kuriozów, jak również porcelany Karlskrońskiej.
W sklepiku znajdziecie stare, oryginalne jego wyposażenie. Tutaj można kupić kawę,
lody, miód, przyprawy, cukierki, artystyczne widokówki itp. W budynku odbywa się także
sprzedaż starych mebli.
Tam Muzeum Blekinge prezentuje wystawę, która przedstawia jak żyło się i mieszkało w
czasach świetności kamieniołomu.
Przez obszar kamieniołomu prowadzi ciekawa trasa turystyczna. Tutaj możesz zobaczyć
jak wyglądała praca w dawnych czasach. Ścieżka ma ok. 1,5 km długości (niestety nie jest
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Mapka informacyjna dostępna jest na
miejscu.
Zrób sobie chwilę przerwy w tym historycznym otoczeniu na niewielki poczęstunek –
kawę i domowy chleb – w środku w budynku lub też na zewnątrz.
Tjurkö jest oddalone od Karlskrony o ok 30 km.
Na wyspę prowadzi połączenie drogowe lub wodne. Skontaktuj się z Biurem
Turystycznym www.visitkarlskrona.se w celu otrzymania więcej informacji.

ZAPRASZAMY

Do budynku Restauracji i Skärgårdskraft
Godziny otwarcia: od 10:30 do 18:00
każdego dnia przez okres letni*
Zapraszamy do wcześniejszenia zgłaszania większych grup
zwiedzających w celu przygotowania poczęstunku.
Telefon czynny w godzinach otwarcia +46-455-463-00
Poza godzinami otwarcia kontakt do Przewodniczącej
rzeszenia: Agneta Lindblom +46-707-314-555
Adres mailowy: agneta.lindblom@hotmail.com
Adres: Herrgården 2, SE-373 63 Tjurkö, Szwecja
Możesz nas obserwować na Fb @skargardskraft

www.skargardskraft.se

*Aktualny okres otwarcia znajdziesz na
naszej stronie internetowej.

