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Med färja till Polen
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Från Karlskrona till Gdynia
med Stena Line. Överfarten
tar drygt 10 timmar och från
Gdynia till Gdańsk är det
cirka 2,5 mil.
Från Nynäshamn till Gdańsk
med Polferries. Överfarten tar
cirka 18 timmar.
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Upptäck
Gdańsk
och Sopot
POLEN. Ett land som växer i ett rasande tempo och
som lockar allt fler besökare. Det är enkelt att ta sig
dit med en färjeöverfart och campingarna blir allt fler.
Husbil & Husvagn har varit där och tagit pulsen på två av
de tre städerna som tillhör de så kallade ”trippelstäderna”
– Gdynia, Gdańsk och Sopot.
ANNIKA MAJAK (text) DANIEL MAJAK (foto)

Gdańsk upplevs bäst till
fots och utan stress.
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RESA
Bazylika Mariacka är
världens största tegel
kyrka och den ligger i
centrala Gdańsk.

H

usbilarna och husvagnarna står uppradade
på campingarna. Några
svenska registreringsskyltar syns
bland den annars, tyska dominansen.
Allt fler svenskar har upptäckt
att Gdańsk och Sopot är ett väldigt
prisvärt resmål. Här kan hunger
stillas och drycker förtäras till en
betydligt billigare peng jämfört med
hemlandet.
Camping Stogi 218 ligger vackert
belägen, omringad av skog med ett
lugn som lämpar sig bra för den som
vill komma ifrån storstadsbullret.
350 meter från campingen finns en
av Gdańsks finaste stränder och det
är också gångavstånd till spårvagnen
som regelbundet kör till centrum.
Tillbringa förmiddagen på stranden
för att 20 minuter senare vara mitt
i stadskärnan. Staden har dessutom
väldigt mycket att erbjuda, både vad
gäller kulinariska upplevelser men
också museum och platser som borde
besökas.
Ett relativt nyöppnat museum som
blivit väldigt populärt är Muzeum II
Wojny Swiatowej, översatt till Andra
Världskrigsmuseet. Det är ett väldigt

Elektroniska
vägtullar i Polen:
Sedan år 2011 finns det ett
elektroniskt betalsystem för
vägtullar i Polen, så kallade
ViaTOLL. Dessa gäller för husbilar och ekipage som har en
maxvikt på mer än 3 500 kilo.
Det är obligatoriskt att fästa
en elektronisk box i framrutan
på bilen. Dessa finns att hyra
på olika bensinstationer runt
om i landet. Boxen laddas
sedan med en summa pengar
och resterande belopp får man
tillbaka när boxen lämnas.
Att köra utan ViaTOLL kan
innebära dryga böter så se
till att hämta ut en box ifall
motorvägskörning är aktuellt.
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stort museum som tar upp effekterna av kriget för de olika inblandade
länderna och inte bara Polen. Bland
annat finns här en brudklänning
som är tillverkad av materialet från
en japansk fallskärm.
ETT ANNAT museum i Gdańsk som
förtjänar uppmärksamhet är ECS
(Europeiska Solidaritetscentret). Här
finns den lastbil som Lech Wałęsa
klättrade upp på och där han höll
sitt tal under kampen mot kommunismen att beskåda samt en mängd
information om rörelsens framfart
under 80-talet.
Lech Wałęsa belönades år 1983 med
Nobels fredspris och blev år 1989,
Polens förste icke-kommunistiske
president. Att Polen har en ganska så
dyster och mörk historia går inte att
undgå – det intressanta och fascinerande är hur landet har återuppstått
och blivit till vad det är idag.
Gdańsk är nämligen också något av
ett kulinariskt centrum för besökare
som vill äta något utöver det vanliga.
Och självklart finns polsk öl att avnjuta för den som vill. Öl är en så populär dryck i landet att staden har en
gata som betyder just ”ölgatan”. Här
ligger restaurangen Piwna 47, som
har samma namn som adress och
som inte bara briljerar med god mat
utan också, med vad som troligtvis är
stadens finaste meny. Det som finns
på menyn är utav en experimentell
och vågad karaktär. Vad sägs om abborre med choklad- och apelsinsås?
Men även om kombinationen låter
annorlunda så reagerar smaklökarna
med förtjusning på de olika kombinationerna av mat.
Intill restaurangen ligger världens
största tegelkyrka, Bazylika Mariacka
som kan hysa upp till 25 000 personer. Det är en imponerande kyrka
som dessutom erbjuder den högsta
utsiktsplatsen över staden – detta förutsatt att cirka 400 trappsteg bestigs.
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Så kallade gargoyles (vattenkastare) finns det
gott om på Ulica Mariacka i Gdańsk.

En väldigt vacker stad som har mycket att erbjuda.
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Kvällsbelysning ho
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RESTAURANGER SOM erbjuder

mat ”utöver det vanliga” finns det
gott om i Gdańsk. Gdański Bowke
stoltserar med lax och solrosrisotto
medan restaurangen Szafarnia 10

Det får plats 25 000 personer inne i världens
största tegelkyrka.

Restaurang Piwna

47 är en populär

restaurang i Gdańsk.
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Sopotpiren med
hotell Sheraton är en
riktig turistmagnet.

Vart hundrade år sägs det att vatt
net i fontänen blir till Goldwasser.

På restaurang Gdanski Bowke
serveras lax med solrosrisotto.

erbjuder en unik paté till förrätt
som lämnar smaklökarna glada.
Det finns också ett flertal så kal�lade ”Pierogarnie” där traditionella
polska piroger serveras. Dessa är lite
utav landets nationalrätt och det är
nästan obligatoriskt att smaka dessa
under resan till Polen.
Det går också att rensa paletten med en snaps innehållandes
Goldwasser. Det är alkohol som är
smaksatt med ett tjugotal örter där
det flyter runt 23-karats guldflingor.
Sägnen säger att statyn av Neptun
som är mitt i stadens centrum
och invånarnas mötesplats har en
magisk förmåga. Vart hundrade år
så förvandlar han vattnet i fontänen
till just Goldwasser. Problemet är
bara att ingen vet när detta kommer
att ske. En tanke är att det kanske är
detta som gör att det just är fontänen
som är mötesplatsen – ingen vill
missa när Neptun förvandlar vattnet
till Goldwasser.

traditionell rätt
sök i landet.
rd att prova vid ett be

Polska piroger är en
vä
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GDAŃSK ÄR en stad som bäst ut-

forskas till fots. En promenad bland
bärnstensförsäljare och vattenkastare
(även kallade gargoyles) blandas med
promenadstråk längs med floden
Martwa Wisła och historiska byggnader. Tolv kilometer bort ligger
grannstaden Sopot som också den
har mycket att erbjuda.
Medan Gdańsk erbjuder kultur i
mängder så är Sopot en kurort som
erbjuder strandhäng och nattliga
partyvibbar. Ett stenkast från stranden ligger Park 45 Camping & resort.
Den är 3,2 hektar och har plats för
många ekipage. Därifrån är det cirka
två kilometer till Sopots centrum.
PARIS HAR Eiffeltornet. Kairo har
pyramiderna och Sopot har ”Sopot
Molo”, en träpir som påstår sig vara
Europas längsta med sina 516 meter.
En blygsam peng ger tillträde till att
gå ut på bryggan och njuta av utsikten, stranden och restaurangerna.
Tankarna går automatiskt till
Santa Monica Pier i Kalifornien vid
en promenad ut på piren även om
Sopot inte har ett nöjesfält ute på sin
pir. Från Kalifornien till Monte Carlo.
En bit innan pirens början finns en
stor byggnad som påminner om det
världsberömda Casinot, Casino De
Monte-Carlo. Det är hotell Sheraton
som verkar ha hämtat inspiration
från Monaco.
Inne på hotellets restaurang
Polskie Smaki, översatt till polska

CAMPINGAR I GDAŃSK OCH SOPOT
Det är väldigt vanligt att välja campingplats
i en av städerna och sedan ta dagsutflykter till
den andra staden. Det tar cirka 20 minuter att
ta sig med pendeltåget och det är väldigt tätt
trafikerade rutter.

GDAŃSK:

Camping Stogi 218
Webb: www.camping-gdansk.pl/en
GPS: N54°22’07” E18°43’48”
Camping nr 114 Gdańsk (Przy Wydmach)
Webb: www.osrodekprzywydmach.pl/en/
camper-park
GPS: N54°22’12” E18°43’49”
Camperpark Gdańsk University of
Technology
Webb: www.csa.pg.edu.pl/camperpark/english
GPS: N54°22’19” E18°37’46”

SOPOT:

Park 45 Camping & resort
Webb: www.park45.pl/en-index.php
GPS: N54°25’49” E18°35’14”
Sopot 34 Camp & Sail
Webb: www.sopot34.pl
GPS: N54°26’02” E18°34’52”
Metropolis Sopot
Webb: www.domkisopot.pl
GPS: N54°27’40” E18°33’17”

RESA
Hotell Sheraton i Sopot
 åminner en del om det
p
världskända casinot
i  Monte Carlo.

Restaurang Bulaj serverar troligtvis
Sopots bästa maträtter.

Med sina 516 meter sägs det att Sopot Molo är
Europas längsta träpir.

Krzywy Domen är en uppseendeväckande byggnad
som inte kan kallas annat än unik.
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smaker, serveras traditionell polsk
husmanskost men med en modern
tvist. Ett exempel är de polska pirogerna som istället för att vara fyllda
med ost, kött eller svamp, är fyllda
med fisk – en spännande och fräsch
meny med andra ord. Och på tal om
Monte Carlo så heter huvudstråket
i Sopot Monte Cassino. Det är gatan
som erbjuder allt från shopping till
restauranger och barer även om
majoriteten av ställena på denna gata
är just restauranger.
Det är också på denna gata som
det världskända ”Krzywy Domek”
översatt till krokiga huset ligger. Det
ser ut som om det hämtats från en
saga och ställts ner mitt bland andra
byggnader. Huset byggdes år 2004 och
designen är hämtad ur en polsk saga.
Lokalbefolkningen har döpt om huset
till ”det fulla huset” och även detta
känns logiskt vid närmare beskådan.
Dessvärre så är det bara utsidan av
huset som är värt att se. På insidan
finns ett café och några butiker.
MED TANKE på att Sopot är en väldigt känd kurort i Polen så är ett besök på spa att rekommendera. Mera
Spa som ligger inhyst i hotell Marriott lägger stort fokus på bärnsten.
De har en mängd olika traditionella

behandlingar och sedan erbjuder de
olika bärnstensbehandlingar också.
Var beredd att lämna spaet alldeles
guldglittrig efter bärnstenen. Huden
känns stramare och mjukare under
en lång tid efter deras behandlingar.
Och en fördel är att Mera Spa ligger
alldeles intill Sopot 34 Camp & Sail så
det är nära ”hem”.
Ifall bärnstenssmycken är av intresse så är ett återbesök till Gdańsk och
Ulica Mariacka det bästa alternativet.
Utmed den gatan finns en mängd
försäljare som specialiserar sig på
just bärnsten.
ORDSPRÅKET ”döm inte boken
efter omslaget” stämmer väldigt bra
in på restaurang Bulaj som ligger i
Sopot. Många missar nog den och
passerar utan att ens veta om att det
finns en restaurang på insidan av den
ganska så intetsägande bygganden.
Men att missa den vore verkligen en
miss för detta är en av stadens (om
inte landets) bästa restauranger.
Här avnjuts inte bara mat utan
också konstverk på tallrik. Deras avsmakningsmeny lämnar ingen besviken. Både Gdańsk och Sopot erbjuder
en fantastisk campingsemester och
en kulinarisk upplevelse som ger
mersmak. &

