
fragment książki

https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/sztokholm-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-sztokholm&utm_content=na-pierwszej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/sztokholm-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-sztokholm&utm_content=na-pierwszej-stronie


!""

Miasto wysp i#mostów

Sztokholm to miasto wysp i!mostów. Otaczaj" je wody jeziora 
Mälaren i! zatoki Saltsjön, która jest cz#$ci" Morza Ba%tyckiego. 
S%odka woda miesza si# ze s%on" w!po%o&onym w! samym cen-
trum miasta Slussen, czyli $luzie. 

Wed%ug Wikipedii i! wi#kszo$ci przewodników Sztokholm 
le&y na 14 wyspach. Natomiast autor kilku ksi"&ek o! tym mie-
$cie Hans Harlén wylicza ich a& 22. S" to wed%ug niego: Kungs-
holmen, Djurgården, Stora Essingen, Långholmen, Lilla Essing-
en, Lambarön, Skeppsholmen, Reimersholme, Hässelby holme, 
Beckholmen, Bergsholmen, Kastellholmen, Alholmen, Lillhol-
men, Lindholmen, dwie wyspy Skrubba holmar (wschodnia 
i! zachodnia), Rotholmen, Kaninholmen Drevviken, Kaninhol-
men Magelungen, Strömsborg i!Bullerö.

Nie da si# ukry', &e Harlén wprowadzi% do swojej statystyki 
naprawd# malutkie wysepki. Do$' powiedzie', &e na znajduj"cej 
si# w!samym centrum miasta Strömsborg mie$ci si# tylko jeden 
budynek! Z!kolei Bullerö, wyspa, do której dotrze' mo&na jedy-
nie prywatn" %odzi" albo wodn" taksówk", po%o&ona jest tak da-
leko od miasta, &e ka&dy rozs"dny obserwator uzna, &e to Archi-
pelag Sztokholmski. Jest jednak prawd", &e formalnie Bullerö od 

SZTOKHOLM_skład2_nowefoto.indd   211 08.03.2019   15:02



Most Wazy, nazwany na cze$% króla Gustawa Wazy.
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!"&!"'Przed Grand Hotelem, najlepszym hotelem w Sztokholmie, znajduje si(#port 
Strömkajen, z którego mo)na pop*yn+% *ódk+ turystyczn+.
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1967 roku uznawana jest za wysp# przynale&n" administracyjnie 
do stolicy.

Co do liczby mostów w!Sztokholmie, to tak&e nie ma na ten 
temat zgodno$ci w!(ród%ach. Có&, to logiczna konsekwencja pro-
blemu z!ustaleniem liczby wysp. Powiedzmy wi#c, &e na oficjal-
nej stronie miasta mo&na przeczyta', &e Sztokholm to miasto 
57!mostów, i!tego si# trzymajmy.

A!teraz zamknij oczy i!wyobra( sobie s%oneczny dzie) w!mie-
$cie wszechobecnej wody. Jak chcia%by$ go sp#dzi'? Za%o&# si#, &e 
unosz"c si# na falach. W!Sztokholmie jest to mo&liwe do zreali-
zowania na wiele sposobów.

!ódka turystyczna z"przewodnikiem

Po ca%ym mie$cie i!wokó% niego kr"&" liczne %odzie turystyczne. 
Mo&na si# nimi wybra' na wycieczk# pod sztokholmskimi mo-
stami, op%yn"' centralnie po%o&on" wysp# Kungsholmen albo 
niezwykle malownicz" i! pe%n" zieleni Djurgården. Mo&na zro-
bi' trzygodzinny wypad na Archipelag Sztokholmski, a! je$li 
jest akurat zima, wybra' si# na wypraw# po tych fragmentach 
zbiorników wodnych, których nie sku% lód. Ceny takich wycie-
czek wahaj" si# w granicach 200–300 koron. Niektóre firmy maj" 
w!swojej ofercie koncepcj# %"czon": wa&ny przez 24 godziny bilet 
pozwala na zwiedzanie miasta %ódk" oraz turystycznym autobu-
sem w!indywidualnym tempie!– wskakujesz do %odzi albo auto-
busu na dowolnym postoju i!wysiadasz, kiedy i!gdzie chcesz. Taki 
bilet kosztuje 400–500 koron.

Miejsca na turystycznych %odziach warto rezerwowa' z!wy-
przedzeniem przez internet, ale mo&na te& postawi' na sponta-
niczno$' i!wybra' si# do przystani w!centrum miasta. Bilet na 
przeja&d&k# %odzi" po mie$cie mo&na kupi' przy Strömkajen –  
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w!niedu&ym porcie z!widokiem na Zamek Królewski i!starów-
k#, który znajduje si# tu& obok najbardziej luksusowego w!mie-
$cie Grand Hotelu, albo kilka kroków dalej przy Nybroplan 
(port dla %odzi turystycznych jest naprzeciw teatru narodowego 
Dramaten).

www.stromma.se
www.redsightseeing.se

Wyprawa amfibi#

Kiedy Daniel mia% pi#' lat, wybrali$my si# z!nim w!d%ug" po-
dró& po Stanach Zjednoczonych. Nasze dziecko przetrwa%o 
dzielnie wszystkie szale)stwa rodziców, %"cznie z!przejazdem 
samochodem przez pustyni# Mojave w! czterdziestostopnio-
wym upale. Ale pomimo licznych atrakcji najwi#ksz" przy-
jemno$ci" podczas pierwszego pobytu w!Ameryce by% dla Da-
niela… hotelowy basen. Znalaz%o si# te& miejsce, w! którym 
Daniel prze&y% ol$nienie czym$ zupe%nie innym ni& sztuczny 
zbiornik wody. W!do$' nudnym z!perspektywy dziecka Bosto-
nie zachwyci%y go je&d&"ce po tym mie$cie &ó%te amfibie, s%yn-
ne Boston Duck Tours. Pami#tam, &e pomy$la%am sobie wtedy: 
„Jakie to dziwne, &e tak ch#tnie podchwytuj"cy modne trendy 
Sztokholm nie oferuje turystom przejazdów po mie$cie iden-
tycznymi pojazdami”. Poniewa& jedyn" gwarancj", jak" mamy 
w! &yciu, jest to, &e wszystko si# zmienia, Daniel dorós% i!nie 
kocha ju& basenów, a!Sztokholm doczeka% si# w%asnej amfibii! 
Je(dzi ona po mie$cie od 2013 roku, oferuj"c turystom zwie-
dzanie miasta po%"czone z!opowie$ciami o!nim (w!80 procen-
tach po angielsku). Dzi#ki tej atrakcji mo&na te& poczu', jak to 
jest, kiedy bardzo ci#&ki samochód wje&d&a do wody i!zamie-
nia si# w!%ódk#.
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Wypraw# amfibi" firmy Ocean Bus polecam wszystkim, któ-
rzy lubi" troch# szale)stwa podczas zwiedzania. Oczywi$cie jest 
to wariactwo w!pe%ni kontrolowane. O!Szwedach mawia si# cza-
sem, &e maj" obsesj# na punkcie bezpiecze)stwa i!s" trygghets-
narkomaner (narkomanami ochraniania si#), wi#c pasa&erowie 
amfibii otrzymuj" na wszelki wypadek kamizelki ratunkowe. 
Ocean Bus to wybór tak&e dla tych, którzy chc" wspiera' m%o-
dych, kreatywnych ludzi walcz"cych z! okowami biurokracji. 
W%a$ciciele amfibii nosz"cej imi# ksi#&niczki Estelle, Mikael 
Odell oraz bracia Paul i!Max Ekwall, cz#sto opowiadaj" o!tym, 
jak ci#&k" walk# musieli stoczy' ze szwedzkimi, a!tak&e unijny-
mi urz#dnikami, aby zrealizowa' swoje marzenie. Dobrze, &e si# 
uparli i!pospieszyli, bo marzenia maj" przecie& to do siebie, &e si# 
zmieniaj". Na przyk%ad Daniel w!ogóle ju& nie marzy o!przeja&-
d&ce amfibi"!– ani w!Bostonie, ani w!Sztokholmie.

www.oceanbus.se

Gdzie pop$ywa% kajakiem

Ogl"danie miasta z!perspektywy sun"cej po tafli wody kaczki to 
nie jest zwyk%e zwiedzanie, ale rozkosz i!medytacja w! ruchu. To 
najlepszy sposób na opalanie, trening ramion oraz mi#$ni brzucha, 
a!tak&e $wietna okazja, by w!spokoju pogada' z!najbli&szymi. P%y-
wanie po Sztokholmie kajakiem sta%o si# wa&n" tradycj" dla mnie 
i!mojej mamy. P%ywamy ka&dego lata, testuj"c ró&ne wypo&yczal-
nie i!zbiorniki wodne. Moja mama twierdzi, &e to jedna z!rzeczy, 
które kocha w!&yciu najbardziej. Zabawnie jest wi#c przypomnie' 
sobie, &e kiedy pierwszy raz zabra%am j" na kajak, mimo &e sama 
nie by%am &adn" ekspertk", mama wpad%a w!panik#.

– Jak mo&esz mnie na co$ takiego nara&a'? Nie jestem m%od" 
kobiet"!!– krzycza%a. 
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Ja oczywi$cie te& krzycza%am. Jeste$my w!naszej relacji raczej 
polskie i! bardzo ma%o bergmanowskie: &adnych st%umionych 
uczu'. Po chwili stresu nast"pi%o ukojenie i!rado$'.

P%ywanie kajakiem po Sztokholmie gwarantuje przestrze) na 
rozpostarcie wiose%, %agodn" tafl# wody i! niesamowite widoki. 
Nijak si# to ma do uroczego, ale nieco zat%oczonego sp%ywu Kru-
tyni", podczas którego nadmiar entuzjastów kajakarstwa wokó% 
bywa stresuj"cy. Wypo&yczalni jest tu pod dostatkiem, wszyst-
kie zapewniaj" wliczone w! cen# kapoki, zdarza si#, &e mo&na 
te& dosta' wodn" map# miasta. W!sezonie warto zarezerwowa' 
kajak z!wyprzedzeniem. Cena wypo&yczenia waha si# w!grani-
cach 400–600 koron za dwie godziny w!dwójce i!200–300 koron 
za dwie godziny w! jedynce. Niektóre wypo&yczalnie maj" te& 
w!ofercie wycieczki z!przewodnikiem.

Dobre i!sprawdzone  
wypo"yczalnie kajaków

Långholmen kajak i Rålis kajak
Obie wypo)yczalnie znajduj+ si( blisko siebie, cho% na ró)nych 
wyspach: jedna na Långholmen, druga na Kungsholmen. Po*o)o-
ne s+ w#centrum, wystarczy wi(c kilka ruchów wiose*, )eby ogl+-
da% z#wody Gamla Stan, czyli sztokholmsk+ starówk(, lub maje-
statyczny Stadshuset. W#obu miejscach mo)na tak)e wypo)yczy% 
desk( SUP. W#okolicach Midsommar Rålis kajak organizuje p*y-
wanie o#pó*nocy (w#Sztokholmie jest wtedy zupe*nie jasno!), a#do-
chód z# tego wydarzenia przekazywany jest na cel dobroczynny.

www.langholmenkajak.se
www.raliskajak.se
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