
7 | 2018

TOP 10 PLAVEBNÝCH
TIPOV PRE ROK 2018

SEYCHELY

CESTUJEME AŽ NA SAMÝ 
SEVER EURÓPY V NÓRSKU-

NORDKAPP



33

44
Najdesivejšia túra na svete

46
Ocenením SIGNET – Quality 
Guarantee sa pýši už aj horský hotel  
v Javorníkoch

48
Veľký kaňon Pacifiku:

52
Perla Mikronézie či peklo na Zemi 

56
Ako doviesť deti k športu
Manuál pre rodičov

11

CESTUJEME AŽ NA SAMÝ 
SEVER EURÓPY V NÓRSKU-

NORDKAPP

TOP
plavebných tipov 

pre rok 2018
10



Lines | 2018 11

aše putovanie po Nórsku začína v maleb-
nom Alesunde preslávenom secesnou ar-
chitektúrou. Mesto tvorí až sedem ostro-

vov v Geirangerfjorde. Požiar počas zimy v roku 
1904 zničil 850 domov a viac ako desať tisíc oby-
vateľov prišlo od večera do rána o strechu nad 
hlavou. Počas veľmi krátkeho obdobia usilovne 
stavali nový Alesund v  jedinečnom architekto-
nickom štýle obdobia rokov 1890-1910. Viaceré 
ostrovy sú spojené tromi tunelmi (celková dĺž-
ka 13 km) v hĺbke 140 m pod hladinou mora. Na 
ostrove Giske sme navštívili kostol z bieleho mra-
moru z roku 1170, jeden z najstarších v Nórsku. 
Morská voda mramoru neprospieva a tak je kos-
tol omietnutý. Potom späť v Alesunde stúpame 
po serpentínach na vrchol hory Aksla (180 m) na 
známy výhľad Fjellstua. Počasie nám praje a tak 
si užívame výhľad nielen na pôvabné mesto 

Alesund, vidíme ďaleko za jeho hranice. Ešte sa 
zastavíme v  neďalekom skanzene, ktorý začali 
budovať v  roku 1931. Drevené chalupy zaujali 
najmä ekologickými strechami – už dávno v mi-
nulosti strechu pokryli viacerými vrstvami bre-
zovej kôry, na ktorej postupne začala rásť tráva 
a neskôr aj kríky či dokonca dreviny. V Alesunde 
je aj najväčšie akvárium v Severnej Európe. 

Mesto Molde vlastne opätovne vybudovali 
hneď dvakrát, prvýkrát po požiari v  roku 1916 
a potom po bombardovaní počas druhej sveto-
vej vojny. Nazýva sa aj mestom ruží, dokonca ich 
pestujú aj na streche radnice. Pripomína ich aj 
socha dievčiny pre ňou, ktorá drží na podnose 
ruže. Navštívime ďalší skanzen ľudovej architek-
túry, v ktorom je viac ako 40 stavieb. Neďaleko 
Molde možno navštíviť vo Fraenfjorde malú 

malebný Honningsvag 
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rybársku dedinku Bud a  pozrieť si aj opevne-
nia z druhej svetovej vojny a potom pokračovať 
ďalej cez Hustadviku až po pôsobivú pobrežnú 
„Atlantickú cestu“, ktorá je označovaná aj ako 
nórska stavba storočia.

Do Trondheimu, založeného Vikingami v roku 
997, prichádzame práve počas Národného dňa 
17. mája – v deň ústavy, najväčšieho nórskeho 
sviatku. Skoro všetci obyvatelia, mnohí oble-
čení v  slávnostných krojoch, sa chystajú do 
sprievodu, ktorý trvá počas celého dňa. Celé 
oslavy sú vlastne jedno veľkou párty spojenou 
s  konzumáciou obľúbenej zmrzliny. Zaujala 
nás v  sprievode skupina horolezcov naviaza-
ná na lane, na čele ktorej si veselo vykračoval 
horský vodca na bežeckých lyžiach po asfalte. 
Navštívime mohutnú Nidarosovu katedrálu 
z  11. storočia, vybudovanú nad hrobom krá-
ľa Olafa, ktorého neskôr vyhlásili za svätého. 
Z  pevnosti nad mestom máme výborný vý-
hľad a zaujal nás aj jediný výťah pre cyklistov 
na svete, ktorý im pomáha prekonať výškový 

rozdiel. V  meste sídli aj jediné múzeum hu-
dobných nástrojov v krajine.

Ďalej sa presúvame do Tromso na ostrove 
Tromsoya, ktoré je známe najmä ako ideálne 
miesto na pozorovanie polárnej žiary. Neveľké 
mestečko so 61 tisícami obyvateľov nazývajú aj 
„Paríž severu“. Je tu najviac kaviarničiek, reštau-
rácií a  krčiem na jedného obyvateľa v  celom 
Nórsku. Ako prvú musíme navštíviť tzv. Arktickú 
katedrálu z  roku 1965, zďaleka dobre viditeľ-
nú čisto bielu trojuholníkovú stavbu. Tam, kde 
mala byť presklená stena, je teraz nádherná 
mozaika, aby prudké svetlo nesvietilo priamo 
do kostola. Potom nás lanovka vyvezie na ne-
vysoký Storsteinen (420 m) nad mestom a  te-
šíme sa z  výborného výhľadu nielen na mesto 
ale aj na ostatné ostrovy. Tromso leží len 350 
km od polárneho kruhu a  je preto východis-
kovým bodom pre expedície. V  centre Polaria 
si možno pozrieť v  akváriách typické živočíchy 
polárnej oblasti. Milovníci psov môžu navští-
viť tábor v  panenskej prírode, v  ktorom rodina 

stará drevenica v Molde

pohľad na Alesund z Fjellstua

sprievod počas najväčšieho 
nórskeho sviatku 17. mája

Nidarosova katedrála 
v TrondheimeCestovanie
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s  tromi deťmi chová viac ako 300 aljašských 
psov husky. Na tých, ktorí radi chodia na pivo, 
čaká aj pivovar najďalej na severe, ktorý založil 
v  roku 1877 Ludwig Marcus Mack, syn nemec-
kého emigranta z  Braunschweigu. Myslel si, že 
je to hanba, keď tu možno kúpiť len likér. Dnes 
pivovar varí 18 rôznych druhov piva a ochutnať 
ich možno v najstaršej pivárni v meste. V Tromso 
prechádzame okolo sochy dvoch bežkýň, ktoré 
pripomínajú, že práve tu sa beží jeden z najse-
vernejších maratónov na svete.

A konečne prichádzame na úplný sever Nórska 
ďaleko za polárnym kruhom, kde počas leta sln-
ko nikdy nezapadá (tento jav sa označuje aj ako 
polnočné slnko) do Honningsvagu. Len na do-
plnenie naopak v zime od decembra do marca 
slnko ostáva pod horizontom a  nastáva polár-
na noc. V  Honningsvagu určite treba navštíviť 
ľadový bar, najchladnejší a  najstudenší bar na 
svete. Od roku 2004 ho každý rok opäť postavia 
z ľadových kociek z najčistejšieho ľadu z lapon-
ských jazier. Dokonca získal aj cenu najlepšieho 

turistického projektu v  severnom Nórsku. Aby 
ste pri poháriku nezamrzli, požičiavajú obleče-
nie a  obuv. Na najsevernejšie miesto severnej 
Európy, prístupné po ceste – Nordkapp na ostro-
ve Mageroya sa možno dostať z Honningsvagu 
autobusom, taxíkom a  aj na člne, autobusom 
trvá to dlhšie ako hodinu. Sme v tundre, rastie tu 
len zopár stromov a okolo sú prudké strmé úte-
sy, klesajúce či skôr padajúce do mora. Cestou na 
Nordkapp sa krátko zastavíme u  predstaviteľa 
etnickej skupiny Sami, miestneho chovateľa so-
bov, ktorý žije v tradičnom stane lavvo. A koneč-
ne v prudkom vetre a teplote blížiacej sa k nule 
kráčame ku kovovej zemeguli na podstavci, 
symbolu Nordkappu, nainštalovanú v roku 1977. 
Máme veľké šťastie, skupiny, ktoré prišli hneď 
popoludní, zažili len hmlu, nám neskoro večer 
hmla na pár minút ustúpila a tak všetci vyberajú 
fotoaparáty a  ponáhľajú sa, veď hmla sa môže 
čoskoro vrátiť. Navštívime aj Pavilón, v  ktorom 
si pozrieme pôsobivý krátky film a  zoznámime 
sa s  faunou, flórou a  históriou tohto regiónu. 
Nezabudneme poslať pohľadnice s  pečiatkou 

pasúce sa soby pri ceste  
na Nordkapp

polnočné slnko a zemeguľa 
na Nordkappe

podvečerná idylka vo fjorde



Nordkappu, ktoré však prišli adresátom až dlho 
potom, ako sme sa vrátili z  cesty. Cestou späť 
do Honningsvagu šofér autobusu zastal sobom 
prechádzajúcim cez cestu a tak fotoaparáty opäť 
cvakali. Okolie je známe aj kráľovskými krabmi, 
ktoré sa dožívajú až veku 30 rokov, ich klepetá 
dosahujú úctyhodnú dĺžku dva metre a vážia až 
desať kilogramov. Ochutnali sme, chutia skutoč-
ne výborne! Okolie mesta možno individuálne 
preskúmať v požičanom terénnom vozidle ale-
bo aj na člne. Pred obchodom so suvenírmi náv-
števníkov víta obrovský drevený troll (škriatok), 
s ktorým sa mnohí fotografujú.

V Nórsku sa dohovoríte bez problémov po an-
glicky. Nezabudnite ochutnať skvelé sobie mäso 
na hubách, „gravet“ z  údeného lososa a  „lute-

fisk“ (pripravovaný zo sušenej tresky v  náleve). 
Národné jedlo „koldtbord“ - studená misa, ob-
sahuje údené mäso, lososa, čerstvé morské raky 
a  krevety. Vikingská pochúťka „smalahode“ je 
údená a potom uvarená barania hlava rozdele-
ná na polovice.

Počas celej našej cesty v máji ešte aj na najniž-
ších pahorkoch ležal sneh a  na úplnom severe 
súvisle pokrýval vrcholy. Mali sme veľké šťastie, 
počas celej cesty Nórskom až na najsevernejší 
bod Európy, nám počasie prialo a tak sme mohli 
obdivovať všetko, čo táto čarovná krajina ponú-
ka, najmä nezabudnuteľné fjordy. 
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maratónske bežkyne 
v Tromso 

bývanie pri vode v Trondheime 

secesné domy v Alesunde Tromso ako na dlani zo Storsteinenu 


