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GDANSK

Gdansk med
vennerne
Nogle gange skal 
der være plads til 
de sjove oplevelser, 
hvor det mest af alt 
handler om at hyg-
ge sig. I Gdansk kan 
du køre ræs, tage på 
sørøvertogt og nyde 
sport i topklasse. Det 
er bare nogle af mu-
lighederne en kort 
rejse fra Danmark.

Af Jens Mørch.

Overvejer du hvor den næste rejse med vennerne, 
kollegerne eller klubben skal gå hen? Hvis ja, så tænk 
på Gdansk. Det er et oplagt valg, når det gælder en 
fælles hyggelig oplevelsestur. Udbuddet af events og 
underholdning i alle tænkelige former er stort i Gdansk 
området – meget stort. 

Området kaldes også for Trebyen og består af de 
populære sammensmeltede kystbyer Gdansk, Sopot 
og Gdynia. Her sker der noget året rundt – og døgnet 
rundt, så der er enestående muligheder for oplevelser 
til lands, til vands og i luften. Her er nogle af dem.

Den Lange Gade (gågaden)
Hovedgaden (Dluga Stret) er det naturlige midtpunkt i 
Gdansk. Det er også her det gamle rådhus ligger – og 

det berømte Neptun springvand. Er man en gruppe af-
sted og skal finde et velegnet mødested, så er spring-
vandet i Dluga Street det sikre træfpunkt. Men gaden 
kan meget mere end det. Her finder man alle slags 
restauranter fra fastfood kæder til de allerfineste gour-
metrestauranter, og selvom priserne i Gdansk også er 
blevet påvirket af den polske vækst og den store efter-
spørgsel fra skandinaviske turister, så er prisniveauet 
stadig mere end overkommeligt for danskere. Har man 
lyst til et yderligere prisfald, skal man bare gå i sidega-
derne, hvor hyggen og stemningen også er helt i top. 

Sørøverskib
Langs kajen i den centrale del af den gamle bydel fin-
der man nogle imponerende sørøverskibe, og der er liv 
ombord. Fra Gdansk kan man med sørøverflag sejle til 



CHECK-IN BILLUND SEPTEMBER   45

GDANSK

Rejseinfo 
Flyv direkte til Gdansk tre gange 
om ugen med Wizz Air. 
Se mere på wizzair.com

Gdansk

Polen
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badebyen Sopot, det maritime ferieparadis Gdynia, el-
ler til Westerplatte, hvor 2. Verdenskrig begyndte. Om-
bord er der live musik i bedste sømands-jargon – og en 
superhyggelig bar med stort udvalg og god service. Ud-
valget er ikke alene de våde varer, for du kan også få en 
god bøf eller andet, der lige passer til turen på bølger-
ne. Et sørøvertogt kan varmt anbefales, og det er muligt 
at påmønstre i både Gdansk, Gdynia og Sopot.  Er man 
mange eller rig nok, kan man også leje et sørøverskib 
med fuld service til et lukket selskab. Hvis man synes det 
er lige vildt nok at sejle rundt i sit eget sørøverskib, så 
er der et hav af andre muligheder. Man kan nemlig uden 
forberedelser leje vandcykler (forklædt som politibiler 
eller ambulancer), soldrevne både, jetski, surfbræt eller 
hvordan man helst vil komme over vand.

Ølgade og bryggerier
Efter en tur på søen kan det være godt med en forfrisk-
ning. Har man en kræsen gane, når det gælder øl, og er 
man til kvalitetsbryg i alle afskygninger, så går man hel-
ler ikke fejl af Gdansk. Byen rummer mange mikrobryg-
gerier, og i Gdansk finder man da også en hel gade med 
navnet Ølgaden (Piwna). Gaden er også et sted, der til-
trækker mange af de lokale. Ikke langt derfra finder man 
også Hotel Gdansk, der har sit eget bryggeri, Brovaria. 
To år i træk er øllet derfra kåret som Polens bedste.

Dansk speedway
I Polen er speedway og fodbold de to mest populære 
sportsgrene. Derfor er de ugentlige opgør i speedway 
også et tilløbsstykke. I Polen trækker speedway fulde 
huse, og et besøg i den lokale speedway klub er absolut 
en oplevelse, hvis man er til olie og gashåndtag. Den 
talentfulde danske speedwaykører, Anders Thomsen, 
der også er på landsholdet, kører for den lokale speed-
wayklub i Gdansk. I fjor blev han bedst i den næstbed-
ste polske række, og han er en af de store stjerner på 
speedwayholdet i Gdansk. Han har tidligere taget imod 
danske gæster i Gdansk, og han har taget dem med til 
løb med speedway-gale polakker.

Hvis man er mere til fodbold, så kan  byens stadion være 
en god mulighed. Det imponerende stadion i Gdansk 
blev bygget forud for EM 2012, og det udgør hjemme-
banen for de grøn-hvide fra Lechia Gdansk, der spiller 
i den bedste polske række. Stadion har plads til 41.000 
tilskuere, og det kan nemt genkendes, da det er rav-
farvet med henvisning til, at byen er berømt internatio-
nalt for sit rav. Det danske A-landshold har indkasseret 
et nederlag her i en venskabskamp på et fyldt stadion, 
mens klubhold som Juventus, Real Madrid og F.C. Bar-
celona slap bedre fra deres møde med polakkerne. På 
det imponerende stadion finder man også et museum 
for Lechia Gdansk med 1.600 udstillingsgenstande. Men 
Stadion Energa er langt mere end bare fodbold.
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Elastik-udspring, 
race og paintball
På det imponerende stadi-
on kan man også tage sit et 
elastikudspring fra 70 meters 
højde. Er man frygtløs eller 
erfaren, kan man springe selv, 
men ellers tilbydes der også 
dobbeltudspring, hvis man vil 
gøre det med en man kender, 
eller med en instruktør. Hvis 
ikke man har sprunget nok, 
kan man søge flere udfordrin-
ger i et 1000 m2 stort akrobat-
ik-center, hvor man kan prøve 
kræfter med sig selv under sik-
re forhold. Sikkert er det også, 
hvis man har lyst til at dyste i 
paintball på en 700 m2 stor 
paintballbane i flere etager, 
og med plads til 16 deltagere 
på en gang. Deltagerne får en 
vest (skudsikker) og en ma-
skinpistol, inden de bliver sendt rundt i labyrinter på banen. 
Og selv om kampene er meget autentiske og livagtige, så er 
det ikke forbundet med hverken smerte eller svineri at blive 
ramt. 

Skal der dystes indenfor firehjulet motorsport, så er der flere 
muligheder i og omkring det ravfarvede stadion. Både inde 
og ude er der gokartbaner med stærke små vogne. Her kan 
I få afklaret, hvem der er hurtigst i svingene og på den lange 
bane. Hvis det bliver for vildt at sidde bag rattet, kan man 
også dyste om kap på en 500 kvadratmeter stor modelbane, 
der er bygget efter alle kunstens regler. Det foregår i et lidt 
mere afslappet tempo. Der er meget at fortælle om det store 
stadion, og af samme grund er det også muligt at bestille en 
rundvisning med guide.

Gå-i-byen by
Selv om der er utallige pubber, cafeer, klubber og diskoteker 
i alle prislag i Gdansk, så er det alligevel hovedgaden i So-
pot, Monte Cassino, der tiltrækker de forlystelsessyge. Det 
er stedet, hvor de unge slår sig løs natten lang, og gaden er 
spækket med spændende restauranter, caféer, pubber, klub-
ber og diskoteker.

Det tager en halv times tid i taxa fra Gdansk at komme dertil, 
men det er både billigere og hurtigere med tog. Stationen 
i Sopot ligger for enden af Monte Cassino. Her er der bare 
gang i den – inde og ude - og langs kysten mellem Gdansk 
og Sopot finder du et hav af restauranter og cafeer. Gdansk 
er også et glimrende alternativ til den årlige julefrokost, da 
du både kan nyde byen, gastronomien og den gode bryg for 
yderst fornuftige penge, mens du gør det hele lidt anderle-
des end sidste år. 

Se mere
Gdansk området byder på langt mere 
end i kan rumme i denne artikel. 
Men på hjemmesiden ”What to do in 
Gdansk?” kan man finde flere oplys-
ninger om aktuelle muligheder. Her 
kan man blandt andet læse mere om: 
Windsurfing, kitesurfing, overlevelses-
ture, klatring, skydiving, 7-D biografer, 
koncerter, events og meget andet. 
What to do in Gdansk? – det er op til 
jer. God tur

Nyttige webadresser:
Mere om Gdansk

What to do in Gdansk?

whattodoingdansk.com
Multi stadion

Stadion Energa

stadionenerga.pl
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Det imponerende stadion i Gdansk.


