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Marcel Šmátrala, študent 
škandinavistiky na viedenskej 
univerzite, znalec a obdivovateľ 
severnej Európy, sprievodca 
CK Satur. Keď sa s ním 
stretnete, nezabudnite sa 

ho opýtať, koľkými jazykmi hovorí. S jeho pomocou vám predstavíme sever Európy tak, 
ako vás ho pozýva spoznať cestovná kancelária Satur. A pridáme niekoľko postrehov od 
našich externých dopisovateľov, ktorých život, práca či štúdium zaviali do tejto časti sveta.

Nórsko – v krajine trollov
Čo vás čaká s CK Satur: Hlavné mesto Oslo na úvod, druhé najväčšie mesto Nórska Bergen 
na záver, v strede závan zlatých olympijských čias z Lillehameru a medzi tým príroda, príroda 
a ešte raz príroda. V Oslo prehliadka najdôležitejších pamiatok mesta, prvé nórske „naj“ objavené 
v meste Gjøvik: hokejová hala Fjellahallen, považovaná za najväčšiu civilnú stavbu na svete. 
A poďme ďalej: Trollveggen (Trolia stena) je najväčšia kolmá stena Európy, ktorá na niektorých 
miestach dosahuje výšku až 1 100 metrov, Jostedalsbreen je najväčší ľadovec európskej pevniny, 
Sognefjorden najväčší a najhlbší fjord v Nórsku. Poveziete sa cez najdlhší cestný tunel na svete, 

„Zima“ v lete
Áno, uznávame, titulok tohto článku je 
trochu prehnaný. Avšak naša pozvánka 
stráviť leto v niektorej (alebo hneď 
v niekoľkých) severských metropolách má 
racionálny základ: komu sa chce vláčiť 
po pamiatkach v štyridsať stupňových 

horúčavách?! Kým pri mori vládne 
v lete peklo, na severe Európy vám 
príjemné 20 − 25 stupňové teploty 
zaručia sviežu myseľ, jasný úsudok 
a svižný krok pri spoznávaní krajín 
Škandinávie a Islandu.M ktorý meria 24,5 km. Cesta železnicou 

vedie cez príkre svahy, kopce, vodopády, 
skalnaté útesy, až poslednému „naj“: plavbe 
Naerofjord po najužšom fjorde v Nórsku. 
Čo hovorí váš sprievodca Marcel: „Za 
pravé hlavné mesto fjordov sa považuje 
Bergen, ležiaci na morskom pobreží 
medzi siedmimi vrchmi. Býva označované 
aj prívlastkom najdaždivejšie nórske 
mesto, nakoľko tam väčšiu časť roka 
prší, ale ja osobne som zažil v Bergene 
omnoho viac slnečných dní, než tých 
daždivých. V Lillehammeri ešte stále 
cítiť ducha olympiády. Keď sa v tomto 
meste začali pred olympiádou stavať 
športoviská, za každý vyrúbaný strom 
museli stavbári zasadiť jeden nový. 
Celá olympijská dedina bola postavená 
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z dreva, ktoré sa po rozobratí ďalej zužitkovalo. Dokonca aj tácky, na ktorých sa 
v bufetoch servírovalo jedlo, boli vyrobené zo zemiakového škrobu a po použití 
sa zamiešali do krmiva pre prasce. Tak priateľskí sú Nóri ku svojej prírode.“
Postreh z Osla od nášho externého dopisovateľa Milosha Harajdu: 
„Predajne kvetov v Oslo sú vizuálnym pôžitkom a ozdobou každého druhého 
rohu ulice. Prútené košíky, kovové kvetináče, vence, stromčeky, ruže a drevené 
lavičky doslova pozývajú na malú voňavú návštevu kvetinového raja. Tento 
(ne)obyčajný zážitok je bezplatný, dostupný na každom kroku a na moment 
vám vnukne myšlienku prepašovať kvetináč v príručnej batožine...“
Tip pre samotárov: Tretina všetkých obyvateľov Nórska žije v okolí hlavného 
mesta Oslo, a tak sever krajiny zostáva takmer ľudoprázdny. Vláda ponúka rôzne 
daňové úľavy, len aby do tejto časti krajiny nalákala ďalších usadlíkov. Ale veľmi 

sa jej to nedarí. Veď komu by sa chcelo žiť dlhé mesiace v tme, bez denného svetla a slnka?
Nórske „naj“: Okrem všetkých už vymenovaných prírodných „naj“, je Nórsko tretím najväčším 
exportérom ropy na svete. Je tiež jedinou krajinou v Európe (spolu s Islandom a Faerskými 
ostrovmi), kde sa povoľuje lov veľrýb. Zjednodušene povedané, vysvetľuje Marcel, ropa 
a veľrybie mäso, to sú dva dôvody, prečo Nórsko doposiaľ nevstúpilo do EÚ. V referende 
v roku 1994 sa obyvatelia vyslovili, že nechcú byť súčasťou európskeho spoločenstva. 

Škandinávia - Dánsko, Švédsko, Nórsko
Čo hovorí váš sprievodca Marcel: „Je to môj obľúbený zájazd − tri krajiny v jednom, tri rôzne 
národy, čo ich spája a čo naopak rozdeľuje. To je otázka, na ktorú sa ma turisti tiež veľmi často 
pýtajú. Čo teda majú tieto tri národy spoločné? Predovšetkým hrdosť na to, že sú monarchiami, že 
majú svojich kráľov a kráľovné. Tiež hrdosť na svoju vysokú životnú úroveň – jednu z najvyšších 
na celom svete. Možno sa vám budú zdať na začiatku rezervovaní, akoby si udržiavali chladný 

odstup, ale to len rešpektujú vašu 
privátnu sféru a nedovolia si do nej len 
tak vstupovať. Škandinávci sú skromní 
a nemajú potrebu vystavovať svoje 
bohatstvo na obdiv v podobe luxusných 
áut alebo domov. Švédi sa vždy považovali 
za vedúci národ na Škandinávskom 
polostrove, takže určitá rivalita medzi 
nimi a susednými krajinami vládne 
dodnes. Na túto tému koluje na oboch 
stranách množstvo vtipov. Napríklad: 
Viete, čo je na Osle najlepšie? Rýchlik do 
Štokholmu!‘ Keď v roku 1923 v Štokholme 
stavali radnicu, museli ju postaviť aspoň 
o pol metra vyššiu ako tú, čo už stála 
v Kodani... Ale zasa oproti zvyšku sveta 
sú škandinávske krajiny veľmi súdržné.“
Čo vás čaká s CK Satur: Tri 
škandinávske metropoly ako na dlani: 
dánska Kodaň, mesto Helsingør 

aprílapríl
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Ako si overíte pravdivosť rečí o tom, že jedným z najkrajších 
miest Európy je súostrovie Lofot ďaleko za polárnym kruhom? 
Tak, že sa o tom presvedčíte na vlastné oči! Putovanie počas 
bielych nocí do oblasti morských vírov ako z poviedok Edgara 
Allana Poa, rozoklané siluety lofotských hôr strmo čnejúcich 
z oceánu, romantické rybárske prístavy, pozorovanie veľrýb, 
divoké rieky a pereje, úzke fjordy, skalné maľby z doby kamennej 
a konečne mys Nordkapp vzdialený 2 000 km od severného pólu... 
A spomienky na celý život z neznámej časti sveta, kde kedysi 
dávno žili chrabrí Vikingovia a strašili vlasatí piadimužíci trollovia...

Lofoty a NoRdKapp 
(NoviNKa!)s Hamletovým hradom Kronborg, druhé najväčšie švédske mesto 

Göteborg, rušný deň strávený v nórskom Oslo, potom zasa naspäť 
do Švédska a dva dni v Štokholme, do tretice švédske Malmö 
s nádhernými parkami a najvyššou stavbou Škandinávie a na 
záver opäť Dánsko − po moste Oresundsbro do Kodane, plavba 
lodičkou po mestských kanáloch až konečne k Lille Havfrue, 
Malej morskej víle. Ach, aká je maličká, čudujú sa vari všetci, 
ktorí ju vidia na vlastné oči. Áno Andersenova malá morská víla 
meria iba 1,25 metra, zato váži úctyhodných 175 kilogramov!
Postreh z Kodane od našej externej dopisovateľky Kataríny 
Kozárovej: „Kodanský Strøget je najdlhšia pešia nákupná zóna 
v Európe. Tvorí ju v podstate päť ulíc, ktoré vybiehajú z hlavnej 
dopravnej tepny. Sú tu sústredené mnohé najznámejšie dánske 
obchody, ako aj veľa suvenír shopov a fast foodov, krčmičiek, 
reštaurácií. Keď po nej kráčate v letných mesiacoch, máte čo robiť, 
aby ste sa dostali tam, kam chcete, pretože Strøget lemujú na 
každom kroku samí umelci, od jamajských reggae hudobníkov 
cez začínajúcich domácich spevákov až po rôznych výtvarníkov... 
Je to veľmi živá ulica, plná všetkého, čo si len zažiadate.“
Z dánskeho slovníčka: Naučte sa typický dánsky výraz „hygge“ 
– relaxujeme, zabávame sa a zabúdame na starosti života! Teraz je 
čas mať sa dobre v spoločnosti priateľov, na ničom inom nezáleží... 
Zo švédskeho slovníčka: Skansen je časť Štokholmu, v ktorej 
v roku 1891 Švéd Arthur Haselius vybudoval múzeum, sústreďujúce pod holým 
nebom výtvory ľudového umenia, architektúry a iné predmety dokumentujúce život 
v minulosti. Odvtedy sa po vzore tohto miesta všetky open air múzeá nazývajú skanzen.
Viete, že?: V ponuke Saturu nájdete aj štvordňový letecký zájazd zameraný 
výlučne na švédsku metropolu Štokholm – Benátky severu.

Helsinki s výletom do Tallinu 
Čo vás čaká s CK Satur: Poznávanie dvoch metropol ležiacich na brehoch Fínskeho 
zálivu Baltického mora. Sú od seba vzdialené sotva 80 kilometrov – avšak dosiahnuť 
sa dajú po mori, po súši by to znamenalo stovky kilometrov navyše (a hlavne presun 

cez Rusko). Začnete príletom do fínskej metropoly Helsinky 
a spoznávaním jej kultúrnych a historických pamiatok 
(viete, že ortodoxná katedrála Uspenski je najväčšia svojho 
druhu v Európskej únii?). Celodňový výlet trajektom do 
Tallinu sľubuje nevšedný zážitok z neznámej metropoly 
Estónska poznačenej dánskymi, švédskymi i ruskými 
vplyvmi. Tallin má úžasne zachované stredoveké staré mesto 
zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Čo hovorí váš sprievodca Marcel: „Estónčina si je s fínčinou 

podobná ako povedzme slovenčina 
s poľštinou. Avšak Estónci rozumejú 
Fínom lepšie ako Fíni Estóncom. Dôvod? 
Za socializmu Estónci doma chytali fínske 
rozhlasové  stanice − ich jediné spojivo 
so západným svetom. K Rusom majú 
dodnes silne záporný vzťah, k Fínom ich 
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Viac info
www.satur.sk, call 

centrum 0850 333 333

viažu naopak vzťahy veľmi priateľské. Snaha Estónska 
primknúť sa ku škandinávskym krajinám je markantná.“
Estónske „naj“: Marcel vás v Talline upozorní na 
najstaršiu fungujúcu lekáreň, kde si ešte tesne pred 
svojou smrťou objednával lieky Peter Veľký.
Fínske „naj“: Fíni sú hrdí na svoj najväčší 
vynález, saunu. Hovorí sa, že ešte skôr ako 
si Fín postaví dom, vybuduje si saunu.
Presvedčte sa na vlastné oči: Niektoré električky 
premávajúce po Helsinkách, majú tmavé sklá preto, lebo 
sú to vlastne pojazdné bary, kde sa dá (v rámci zákona) 
potužiť alkoholom. Inak si Fíni chodia cez víkendy vypiť 
práve do Tallinu – v nedeľu večer sa teda ceste trajektom 
radšej vyhnite. V jednom sú však Fíni disciplinovaní 
pijani: pred alkoholickým záťahom si pripravia lístok 
so svojou adresou a príslušnú finančnú sumu pre 
taxikára, ktorý ich potom hlboko v noci bezpečne 
dopraví domov a zaručene vyloží na správnej adrese. 

Island – 7 divov
Čo vás čaká s CK Satur: Úžasný výlet do krajiny 
ako žiadnej inej, so spiacimi sopkami, bahennými 
jazierkami, dymiacimi lávovými poľami, syčiacimi 
horúcimi gejzírmi, prírodnými termálnymi jazierkami, 
tajomnými krátermi a nebom plnom hviezd... 
Čo vie o Islande Marcel: „Hovorí sa, že kto sa 
nevykúpal v Modrej lagúne, nebol na Islande. Lagúna 
obsahuje 6 miliónov litrov geotermálnej liečivej vody, 
ktorá sa prirodzene sama obmieňa každé dva dni.“
Islandské „naj“: Je to krajina s najstarším parlamentom 
na svete, ktorého vznik sa datuje do roku 930. 
Hlavné mesto pozorovania veľrýb: Tisícky návštevníkov 
prichádzajú do mestečka Húsavík v nádeji, že budú môcť 
pozorovať týchto najväčších cicavcov v ich prirodzenom 
prostredí. Práve v Húsavíku majú až 98 percentnú 
šancu na úspech! Pokiaľ by ste veľryby počas plavby 
náhodou nevideli, v prístave vám vrátia peniaze alebo 
sa môžete bezplatne zúčastniť nasledujúcej plavby. 
Tip na kulinársky zážitok od našej spolupracovníčky 
Ingrid Žalnevy: Priamo v prístave mestečka 
Húsavík sa nachádza reštaurácia Gamli Baukur 
vychýrená vďaka svojim morským špecialitám.
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Postreh z Islandu od našej spolupracovníčky Evy Kocúnovej: 
„Gejzíry, Björk a geotermálna energia. Tieto tri veci ma vlastne dostali 
na Island. Raz dávno som videla jeden dokument o mojej obľúbenej 
speváčke Björk, o tom, ako opisovala krajinu. Zábery z Islandu s jej 
prenikavým spevom v pozadí ma očarili a Island som musela navštíviť. 
Takú krajinu nenájdete asi nikde na svete. Gejzíry, ľadovce, aktívne 
sopky, krátery, mesačná andezitová krajina sa striedajú s bohatými 
vodopádmi a všade sršiacou parou. Všetky gejzíry sveta získali 
pomenovanie podľa druhého najväčšieho gejzíru na svete s názvom 
Geysir. Dosahuje výšku až 80 metrov, avšak s veľmi malou intenzitou, 
takže som nemala šťastie vidieť ho. Björk je na Islande pojem, 
dokonca od vlády dostala aj vlastný ostrov neďaleko Reykjavíku.“

Plavby loďou
Costa Luminosa je luxusný päťhviezdičkových hotel vznášajúci 
sa na morskej hladine. Je to jedna z najmladších lodí spoločnosti 
Costa Crociere, postavili ju v roku 2009. Má 16 palúb, na ktorých 
prepraví takmer 3 000 hostí, o ktorých sa stará 921 členov 
posádky. Termíny osemdňových luxusných okružných plavieb 
sú vám k dispozícií od mája do septembra. Môžete si vybrať: 
Nórske fjordy: vyplávate z Kodane a navštívite mestá Flam, 
Hellesylt, Geirangen, Bergen, Stavanger, Oslo a naspäť do Kodane.
Metropoly severnej Európy: zahŕňajú dánsku Kodaň, 
estónsky Tallin, ruský St. Petersburg, fínske Helsinki 
a kráľovskú švédsku metropolu Štokholm. 

•Prečo sú domy vo Švédsku červené? 
Lebo sa tu ťaží množstvo železnej rudy, pri spracovaní 
ktorej sa ako druhotná surovina uvoľňuje červený prášok. 
A ten sa potom používa ako farebná prísada do náterov. 

•Naozaj chodia muži v Škandinávii 
na materskú dovolenku?
 Áno, ba dokonca celkom bežne. Ak chcú poberať 
celú finančnú podporu, musia na materskej 
dovolenke stráviť najmenej dva mesiace.

•Platí tu ešte stále prohibícia? 
Nie v pravom slova zmysle, ale predaj alkoholu je 
v škandinávskych krajinách regulovaný dodnes. Alkohol sa dá 
kúpiť jedine v štátnych obchodoch špeciálne na to určených a 
prístup k alkoholu majú občania až od dvadsiateho roku života. 

•Prečo sa hovorí „opitý ako Dán“? 
Lebo jedine v Dánsku je alkohol bežne 
dostupný bez regulačných opatrení.

tuRiSti Sa pýtajÚ... 
a maRcEL im odpovEdá 
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