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Europas metropoler som London, Paris och Rom kräver fysisk ork, 
planering och tid. Upptäck istället weekendstäder som är lagom sto-
ra, men som ändå bjuder på ett potpurri av fantastiska upplevelser 
på promenadavstånd. Här är några resmål att drömma om.
TEXT OCH FOTO: CHARLOTTA RÖNN

Lagom stort för  
en weekend 

Info om covid-19
Artikeln berör inte hur man ska ta 
sig till resmålen eller om särskilda 
coronadirektiv som karantän och 

munskydd gäller eftersom situatio-
nen kan ändras snabbt. Detsamma 

gäller flygtrafiken, som generellt 
är mer begränsad sedan världen 

drabbades av corona.
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Gdansk och Sopot – bäst för avkoppling 
DEN SOM VILL KOPPLA AV med pris-
värda restaurangbesök, ölprovning, 
långa strandpromenader och spa 
behöver bara korsa Östersjön med 
direktflyg (när detta skrivs) eller båt 
till Polen. Systerstäderna Gdansk 
och Sopot vid kusten är idealiska att 
kombinera – pendeltågsavståndet är 
bara 20 minuter! 

Sopot stoltserar med spa och hav 
medan Gdansk har ett stort ut-
bud av shopping, restau-
ranger och museer.

Centrala Gdansk 
är litet. Promenera 
längs paradgatan 
Dlugi, där husen 
återuppbyggts efter 
andra världskriget, 
och se stans land-
märken som Neptunus-
fontänen, Rådhuset och 
Artushov, där Hansans 
maktelit träffades. Bakom 
den Gyllene porten från 
1612 finns världens största 
bärnstenstenssamling i 
bärnstensmuseet.

Utmed floden Motlawa går flanör-

stråk och uteserveringarna ligger 
på rad, likaså på den intilliggande 
ön Wyspa Spichrzów, vars smala ny-
byggda hus har modernistiska glas-
fasader. Korsa ytterligare en bro och 
följ floden åt vänster längs Szafar-
nia-gatan. Här ligger många finkro-
gar som Geneza och Brovarnia. Flera 
restauranger har mikrobryggerier, 
yttersta toppkvalitet har restaurang 
PG 4 i Craft Beer Hotel uppe vid järn-

vägsstationen.
Från järnvägsstationen 

går SKM-pendeltågen 
till Gdynia via badorten 
Sopot. Ta stärkande pro-
menader längs den långa 
vita stranden eller varför 

inte utmed Europas längs-
ta träpir? Den med luftvägs-
besvär och astma sätter sig 
under ”svampen” intill den 
kända gatan Monte Cassino 
eller vid fontänen i Poludni-
owy-parken för att inandas 
saltångor eller dricker den 
utspädda saltlösningen 

(gratis) på Mamma Mia Cafe, Plac 
Zdrojowy 2. ●

 

POLEN

Flanera längs floden Motlawa – eller sätt dig på en av uteserveringarna.

Resfakta
Utflyktsmål:  1900-talshistorien 
får liv i Solidaritetsmuseet i Euro-
pean Solidarity Centre intill det 
forna Leninvarvet i Gdansk där 
hamnarbetarna med Lech Walesa 
banade väg för friheten inom öst-
blocket. Vid Westerplatte avlossa-
des de första krigsskotten 1939 
och Gdansk rymmer också ett 
museum om andra världskriget. I 
Sopot öppnade det första medi-
cinska spaet Sopotorium i juli. 
Den heliga graalen är ett kylrum 
med temperaturen –120°C. Två 
minuter här och föryngrad hy 
utlovas liksom ett tapp på 350 
kalorier!

Bonus: Prisnivån passar även 
tunna plånböcker. En middag för 
två med dryck kostar cirka 250 kr 
(bortom turistgatorna). En öl kos-
tar 20-40 kr. Man kan shoppa klä-
der och skor billigt om man väljer 
polska märken i det stora shop-
pingcentrat Forum i Gdansk.
Bra att veta: Det är tryggt att 
röra sig här.
Mer info: visitgdansk.com/se, 
visit.sopot.pl

Ta av dig 
skorna och 
promenera 
barfota på 
Sopots strand 
eller koppla 
av på en av 
många spa- 
anläggningar.

Passar för: 
Den prismedvetna 

som gillar städer som 
Amsterdam.

Testa ölprovning på 
PG 4, som tillverkar 
stans äldsta öl – 
Jopen. Receptet är 
från 1449.
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Edinburgh – bäst för utflykter
EDINBURGH KAN AVSKRÄCKA vid första 
anblicken då den gamla stadsdelen med 
1100 -talsslottet tronar högt uppe på en 
klippa. Det räcker ofta med ett besök 
hit upp, och en dag räcker långt i Edin-
burgh för den som varken vill shoppa, 
besöka museer eller utsiktspunkter.
    Edinburgh har både charm och anor 
men många ser stan mer som porten till 
det skotska höglandet med ljungbekläd-
da hedar, stålgråa sjöar, mäktiga berg 
och många slott. Här på de stora vidder-
na under dramatisk himmel finns Skott-

lands själ. Landskapets storslagenhet 
överväldigar och trots att vädret sällan 
förför väcker naturen en längtan om att 
återvända. 

Bäst av allt är att man slipper hyra 
bil och köra vänstertrafik längs smala 
vägar för att komma hit. Man kan delta 
i en grupputflykt från Edinburgh under 
en dag eller nå ända till Orkney och 
Skottlands norra kust på en femdagars- 
tur. ● 

”Trots att vädret 
sällan förför väcker 
naturen en längtan 
om att återvända”

Passar för: 
Naturfantasten som 

drömmer om det 
skotska höglandet.

Eilean Donan ligger i nordväst och sägs vara ett av 
Skottlands mest fotograferade slott.

Bildtext,bild-
text, bildtext, 
Bildtext,bild-
text, bildtext, 
Bildtext,bild-
text, bildtext, 

Resfakta
Utflyktsmål: Det rikt dekorerade 
1400-talskapellet Rosslyn Chapel 
precis utanför Edinburgh där Dan 
Brown låter upplösningen i Da 
Vinci-koden ske och där även fil-
men spelades in. Skottland har 
många whiskydestillerier som kan 
besökas under endagarsturer, 
men flest destillerier finns i Spey-
side (tredagarstur). Isle of Skye är 
också en av höjdpunkterna med 
sin dramatiska natur och byn 
Portree med sina karamellfärgade 
hus. Ovannämnda utflyktsexem-
pel är med www.rabbies.com 
som har små grupper med gui-
dande chaufför. Fler företag är 
www.highlandexplorertours.com 
och www.scottish-tours.co.uk

Bonus: Edinburgh blev först i 
världen att 2004 utses till littera-
turstad av Unesco. Sir Walter 
Scott, ”Dr Jekyll & Mr Hyde” Ste-
venson, Irvine ”Trainspotting” 
Welsh med flera har befäst sta-
dens författarrenommé. Världens 
största bokfestival hålls normalt 
sett i augusti varje år i Edinburgh.
Bra att veta: Loch Ness med 
det berömda odjuret kan man 
med fördel stå över. Det är en 
turistfälla och trakten bjuder inte 
på vackra vyer.
Mer info: visitbritain.com, visit- 
scotland.com
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Florens – bäst för mat och konst 
FLORENS HAR NÅGRA AV världens bästa 
konstmuseer men det artistiska ge-
nomsyrar allt i den här staden. Det gör 
att man kan resa hit många gånger och 
ständigt överraskas. Centrum 
är kompakt med sina gågator 
men promenaderna kan ändå 
bli långa. Bara att traska ge-
nom konstmeckat Uffiziernas 
cirka 45 rum tär på orken, men 
det är ett måste att se en av 
världens finaste konstsamlingar med 
bland annat Botticellis Venus 
födelse och Michelangelos 
Heliga familjen. 
    Den som inte or-
kar gå till Galleria 
dell’Accademia för att 
se världens vackraste 
man, David, kan med 
fördel studera Davids 
ungdomliga kropp på 
Piazza della Signoria. 
Utanför stadshuset Palazzo Vec-
chio från 1322 står en kopia av statyn. 

I Florens finns lika mycket att se 
uppåt husväggarna som på museerna. 
På Piazza della Santissima Annunziata 
finns Hittebarnshuset (Ospedale degli 

Innocenti) med de unika barnreliefer-
na gjorda i majolika. I anslutning till 
byggnadens museum finns Caffè del 
Verone där man kan slinka in för ett 

glas prosecco och få en vy över den im-
posanta Il Doumo på köpet. ●

”I Florens finns lika mycket 
att se uppåt husväggarna 
som på museerna”

Passar för: 
Den som vill göra 

en tidsresa till 
renässansen och är 

matälskare.
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Resfakta
Utflyktsmål: Korsa floden 
Arno längs berömda Ponte 
Vecchio, som kantas av 
guldsmedsaffärer, till den 
folkliga och restaurangtäta 
stadsdelen Oltrarno. Här äter 
man gott på bland annat Il 
Santo Bevitore på Via Santo 
Spirito 64 eller på La Casa-
linga, Via Dei Michelozzi 9/R. 
Varför inte rentav gå en mat-
lagningskurs, exempelvis på 
MaMa Florence?

Bonus: Florens kan med för-
del besökas året om. Stan är 
extremt välbesökt så det är 
bara en fördel att vara här 
sen höst eller tidig vår.
Bra att veta: Il Duomo lig-
ger precis i centrum, så välj 
ett boende i närheten om du 
vill slippa gå mycket.
Mer info: www.feelfloren-
ce.it, enit.it och www.lung-
arnocollection.com/tusca-
ny-again för den som söker 
specialprogram.

Bistecca alla fiorentina är en typisk 
toscansk rätt som kan avnjutas på 
någon av stans många uteserveringar.

På andra sidan Ponte Vecchio kan du äta gott i stadsdelen Oltrarno. Konstmuseet Uffizierna är 
ett måste.

▲

Fika i Kroatien 

resor
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Zagreb – bäst för reflektion
KROATIENS STORA DRAGPLÅSTER är dess 
fantastiska kust, så många glömmer 
bort huvudstaden Zagreb i inlandet. 
Staden pulserar därför av vardagligt 
kroatiskt cityliv. Gör som Zagrebborna, 

bli kafésittare och besök exempelvis 
Ellis Caffe, Illica 63, som ständigt prisbe-
lönas för stans bästa kaffe. Kroaterna är 
kaféälskare av rang. Timme efter timme 
har de förtroliga samtal över samma 

kopp kaffe. Egentligen skulle Zagreb 
kunna beskrivas som ett enda utom-
huskafé, inte minst utmed gågatorna 
Bogovićeva och Tkalčićeva. På kvällen 
fylls glasen med öl och utmärkt kroa-
tiskt vin. ●

”Zagreb skulle kunna 
beskriva som ett enda 
utomhuskafé”

Passar för: 
Den som söker en 
huvudstad med 
charm och små-
stadskaraktär.

 

KROATIEN

Resfakta
Utflyktsmål: Övre Zagreb, 
det historiska centrat sedan 
1200-talet, är maktens boning 
och har några av stadens 
finaste byggnader som S:t 
Markuskyrkan. Här finns också 
restauranggatan Tkalčićeva. Ta 
också en sväng förbi den livli-
ga matmarknaden Dolac där 
tomaterna och rödbetorna är 
stora som knytnävar.

Bonus: Här finns unika muse-
er som Brustna relationers 
museum, brokenships.com. 
Människor från hela världen 
vars relationer kraschat skickar 
minnessaker och berättelser 
så här finns exempelvis en 
oanvänd bröllopsklänning 
utställd. Ett museum som talar 
direkt till känslorna.
Bra att veta: Ta världens kor-
taste bergbanetur för att slip-
pa brant promenad från den 
nedre stadsdelen till den övre.
Mer info: www.infozagreb.hr, 
croatia.hr.

Den korta bergbanan går mellan Gornji grad 
och Donji grad, övre och nedre staden.

Sankt Markus kyrka har anor från 1200-talet och 
ligger i den gamla, övre stadsdelen Gornji grad.

Favoritsyssel-
sättning i 
Zagreb 
–kaféhäng.

Hur på 
verkar din 
resa klimatet?  
På www.klimatsmart-
semester.se kan du 
se utsläpp av koldiox-
id per person vid oli-
ka sätt att resa.

resor


