
Nórsko
Najúchvatnejšia na Nórsku je určite príroda. Navyše nevšedná kombinácia hôr, mora a roz-
právkových domčekov pôsobí doslova magicky. Ohromia vás fjordy, ľadovce, vodopády a bož-
ský pokoj všade navôkol. Táto krajina sa môže pochváliť najvyššou životnou úrovňou v Európe. 
Je to najmä vďaka rope, ktorá sa ťaží v Severnom mori. Počtom obyvateľov je menšia ako 
Slovensko, žije tu viac ako štyri milióny ľudí, rozlohou je však desaťnásobne väčšia. Zaujíma-
vé je hlavné mesto Oslo, ale ak sa vyberiete do Nórska, magnetom budú najmä fjordy. Ten 
najkrajší, zapísaný aj v zozname UNESCO sa volá Geirangerský fjord a Naeroyfjord je zasa 
najužším fjordom. Turistami obliehaný je tiež ľadovec Jostedalsbreen. Bájne pôsobí súostro-
vie Lofoty so skalami vyrastajúcimi priamo z oceánu, nájdete ho za polárnym kruhom. 
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sprievodca Marcel ŠMátrala
Práve v tomto období sú najkrajšie nórske fjordy, ľadovce a vodopády. 
Nórska príroda je fascinujúca. Fjordy sú vlastne morské zálivy 
vypracované ľadovcom, ktorý ich formoval, keď sa roztápal. Sú po 
celom pobreží Nórska, na lepšiu predstavu spomeniem, že vzdušnou 
čiarou má pobrežie od juhu na sever vzdialenosť  okolo 2600 km, ale 
po obvode všetkých fjordov je to až 25-tisíc kilometrov. Hovorí sa, že sú také hlboké 
aké vysoké sú okolité hory alebo pobrežné skaly. Každý fjord je spojený s morom i keď 
voda v nich je prevažne sladká, nie slaná, ústia tam totiž riečky a voda sa premiešava. 
V Nórsku sú tiež prekrásne ľadovce, pohlcujú totiž rôzne spektrá farieb a majú 
nádherné odtiene. Práve v  máji a júni sú na pozorovanie najkrajšie. Potom sa začínajú 
pomaly roztápať a obohatia o vodu fascinujúce vodopády. 

Všetci poznáme európske krajiny, ako sú 
Taliansko, Španielsko, Chorvátsko, ale už 
menej nás cesty zavedú do Škandinávie. 
Pritom práve tu je z celej Európy najviac 
zachovaný pôvodný ráz krajiny. Áno, 
v  Škandinávii je čo obdivovať, úchvatná 
nedotknutá príroda vás očarí a  ohromí. 
Nachádza sa na najväčšom európskom po-
lostrove, obmýva ju Barentsovo, Nórske, 
Severné a Baltské more, a patria do nej kra-
jiny Nórsko, Švédsko a Dánsko. Okrajovo  
sa k nej radia aj Fínsko a Island. V sever-
nej a  západnej časti sa rozprestiera najmä 
hornatá krajina, juh tvorí prevažne nížina 
s množstvom jazier ľadovcového pôvodu.

Tip z prvej ruky

POZNÁVAME SVET2015

POSLEDNÉ
VOĽNÉ
MIESTA

od 949 € od 1 079 € od 2 398 €

ŠKANDINÁVIA  
NIELEN PRE DETI
02.07. - 07.07.
6-dňový poznávací zájazd 
Letecky z Viedne
5x hotel s polpenziou
Sprievodca

LEGOLAND 
A ROZPRÁVKOVÝ SVET
24.06. - 29.06.
6-dňový poznávací zájazd 
Letecky z Viedne
5x hotel s polpenziou
Sprievodca, vstupy v cene

GRAND TOUR 
NÓRSKOM 
09.07. - 21.07. 
13-dňový poznávací zájazd 
Letecky z Viedne
12x hotel s raňajkami
Sprievodca

www.satur.sk | call centrum 0850 333 333  Všetky uvedené ceny sú bez povinných doplatkov.
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Božský
POkOj

ak vás už nudia 
klasické európske 
destinácie a 
hľadáte prekrásnu 
prírodu a výnimočnú 
atmosféru, vyberte sa 
do Škandinávie.

V

Dánsko
krajina spisovateľa Hansa Christiana An-
dersena a  Lega je naozaj rozprávková. 
Fascinujúce kráľovské zámky nájdete na 
ostrove Sjaelland. Priamo v hlavnom meste 
kodani sa nachádza kráľovský palác Ama-
lienborg, palác Christianborg, prekrásny 
mramorový kostol aj zámok Rosenborg, 
v ktorom sú uložené korunovačné kleno-
ty. Zámok Frederiksborg leží až na troch 
ostrovoch a považuje sa za najkrajší. Deti 
určite zataja dych v pravekej dedinke v Lej-
re a pri pohľade na torzá piatich vikinských 
lodí z  dvanásteho storočia. Legoland ani 
netreba pripomínať. Rozlohou aj počtom 
obyvateľov je Dánsko podobné Slovensku, 
ale k tejto krajine patrí viac ako 400 ostro-
vov, z ktorých je iba 90 obývaných. Podľa 
prieskumov žijú práve v Dánsku najšťast-
nejší ľudia a je tu najnižšia korupcia. V kra-
jine je množstvo veterných mlynov, ktoré 
vyrábajú elektrickú energiu.

Ak sa povie Švédsko a Štokholm, väčšine ľudí okamžite napadne Nobelova cena, ktorá 
sa tu každoročne udeľuje. Švédsko je však aj najväčšou škandinávskou krajinou a patrí 
medzi najvyspelejšie. Jeho územím prechádza polárny kruh. Hlavné mesto Štokholm 
sa považuje za jedno z najkrajších na svete. Leží na 14 ostrovoch, a preto dostalo tiež 
prezývku Benátky severu. Za pozretie stojí Kráľovský palác, budova radnice Stadthuset, 
kde sa konáva banket po odovzdávaní Nobelových cien, ale aj ostrov Djurgaarden 
a zábavný park Grona Lund. V skanzene pod holým nebom sú zozbierané domčeky 
a artefakty z celej krajiny, ktoré dokumentujú život v minulosti. Vo Švédsku je viac ako 

stotisíc jazier a pri jeho 
pobreží tisíce malých 
a väčších ostrovov. 
Rodná krajina autorky 
Pipi Dlhej Pančuchy 
Astrid Lingrenovej 
ponúka aj mnoho 
atrakcií pre deti, 
napríklad tropický 
prales Universum 
s voľne pohybujúcimi 
sa zvieratami alebo 
zábavný park 
Lisberg.

Švédsko


