
Nórsko – krajina fjordov 
a polnočného slnka
Keď chcete vidieť úžasnú prírodu, netreba 
chodiť na koniec sveta, na Nový Zéland. Stačí, 
keď zájdete do Nórska, to je určite minimálne 
rovnako zaujímavé ako Nový Zéland. Je to 
odporúčanie skúseného cestovateľa, ktorý 
navštívil obidve spomínané krajiny a niečo na 
ňom určite je. Nórsko má toľko obyvateľov čo 
Slovensko a  dokonca aj jeho hlavné mesto 
Oslo má asi toľko obyvateľov čo naša Brati-
slava. Ale tým sa podobnosť končí. Nórsko 
je pre cestovateľov krajina, ktorá očarí svojou 
rôznorodosťou a nemecký výraz „Natur Pur“, 
teda príroda vo svojej najčistejšej a najosobi-
tejšej forme, akoby vytvorili práve pre Nórsko. 

PRÍRODA SAMA OSEBE 
Nórsko sa často označuje za krajinu fjordov 
a  polnočného slnka. Zažijete tu romantickú 
fjordovú krajinu, ale aj kvitnúce ovocné háje, 
majestátne ľadovce a  impozantné vodopá-
dy, farebné rybárske dedinky a  sympatické 
mestá, ľudoprázdne drsné náhorné plošiny 
a  bizarné ostrovy pôsobivo v  lete osvetlené 
polnočným slnkom. Nórsko je príroda sama 
osebe a jeho krajina poskytuje návštevníkom 
vždy a  stále grandiózne zážitky. Nórsko je 
aj krajinou kontrastov – na severe vás čaká 
ostrovný svet súostrovia Lofoty, najsevernej-
šie miesto v Európe Nordkap, cesta za polár-
ny kruh a  fascinujúci región etnickej skupiny 
Saamov (Laponcov). Na východe krajiny vás 
zase očaria rozsiahle lesy a na juhu facsinu-

júce skalnaté pobrežie. Sever Európy však 
nefascinuje návštevníkov len svojím pokojom 
a grandióznou prírodou. Civilizácia a divočina 
tu ležia v  podstate vedľa seba, niekedy až 
prekvapujúco blízko.

ELDORÁDO AKTIVÍT
No za návštevu stoja aj mestá – živé a pulzu-
júce Oslo, takisto ako kultúrna pobrežná met-
ropola Bergen alebo mestečko Trondheim. 
Čo návštevníkov Nórska tiež teší, je fakt, že aj 
napriek nízkej hustote osídlenia má krajina vý-
borne vybudovanú infraštruktúru a bez kom-
plikácií sa dostanete aj do odľahlých regiónov 
bez toho, aby ste sa museli vzdať pohodlných 
a komfortných ciest. Nórsko je eldorádom ak-
tivít v prírode, v lete najmä turistiky a bicyklo-
vania. Pre dobrodružnejšie povahy poskytuje 
ideálne podmienky na kajak, rafting, paraglaj-
ding, jaskyniarstvo či zdolávanie ľadovcov. 
Takisto si prídu na svoje aj rybári či tí, ktorým 
stačí, že sledujú prírodu spoza okien auta ale-
bo autobusu počas ciest po krajine. Nórsko 
je bohatá, i keď pre cudzincov aj pomerne 
drahá krajina, ale pri cenách potravín platí, 
že môžu byť od obchodu k  obchodu veľmi 
rozličné, preto sa oplatí ich porovnávať. Čo je 
však drahé všade, je alkohol. Pohár vína ale-
bo piva v reštaurácii stojí od sedem eur vyš-
šie, kto sa nevie zaobísť napríklad bez piva, to 
sa dá kúpiť aj v supermarketoch, víno a niečo 
„vyššiepercentné“ v špeciálnych obchodoch.

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR 
Pre labužníkov. Zaujímavé je, že Nórsko 
nemá nejaké typické jedlo. Kvalitná kuchyňa 
je však založená najmä na divine, čerstvých 
rybách a steakoch, takže ich milovníci si tu 
prídu na svoje. Taktiež ak ste ešte nejedli 
mäso z losa alebo soba, v Nórsku máte vý-
bornú príležitosť. Aj lososa tu možno dostať 
vo všetkých podobách – ako čerstvého, 
údeného, nakladaného, vyprážaného... a to 
platí aj o  ostatných rybách. Nórsko má aj 
niečo pre milovníkov sladkostí – Lukket val-
nøtt je koláč v tvare torty bohato plnený kré-
movou plnkou a s marcipánovou polevou.
Do hlavného mesta. Oslo, to je história 
– katedrála, parlament, národné divadlo, 
knižnica a na jej konci Kráľovský palác, Krá-
ľovská opera. Zaujímavý je Vigeland park, 
kde sa možno poprechádzať medzi viac 
ako 200 sochami z bronzu, žuly či železa 
a, samozrejme, treba si ísť pozrieť aj národ-
nú pýchu Nórska, skokanský mostík Hol-
menkollen.
Svetový unikát. Nórsko má veľa unikátov, 
jedným z  nich je hokejová hala Fjellhallen, 
považovaná za najväčšiu civilnú stavbu na 
svete. Je vytesaná do skaly a v roku 1994 
v nej prebiehali hokejové zápasy zimných 
olympijských hier. Milovníkov športu určite 
zaujme olympijské mesto Lillehammer, his-
tórie zase neďaleký najväčší nórsky skanzen 
Maihaugen, kde nájdeme vyše 185 stavieb.

Viac info na: www.satur.sk/trend

OSLO
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, sprievodca 
Termín: 21. 5. – 24. 5.
Cena od: 499 EUR

GRAND TOUR NÓRSKOM  
CESTA NA SEVER
13-dňový poznávací zájazd
12x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, trajekty, plavba po fjorde, 
sprievodca 
Termín: 9. 7. – 21. 7.
Cena od: 2 134 EUR

NÓRSKO  
V KRAJINE TROLLOV
8-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
transfery, plavba po fjordoch, sprievodca 
Termín: 27. 5. – 3. 6.
Cena od: 1 299 EUR


