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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Kopenhaga wyznacza trendy
Kopenhaga wygrywa w rankingach na najlepsze miejsce do życia. Deptaki i place, mosty
czy ścieżki rowerowe – wszystko powstało
z myślą o mieszkańcach, którzy mają dobrze
się czuć w przestrzeni publicznej. I jak tu się
dziwić, że stolica Danii uznana została za najlepiej zaprojektowane miasto w Europie?

Kopenhaska Noma jest jak Święty Graal wśród restauracji. Od kilku lat smakosze
z całego świata przyjeżdżają do stolicy Danii
tylko po to, żeby zjeść tu kolację. Mimo że rezerwacji trzeba dokonać z pięciomiesięcznym
wyprzedzeniem, a posiłek dla jednej osoby
kosztuje prawie 1200 złotych, chętnych nie
brakuje. Nad przygotowaniem potraw czuwa
René Redzepi, słynący z nietuzinkowego podejścia do kuchni nordyckiej. W menu tatar
z mrówkami, marynowane jaja przepiórek,
jeżowce i homary podawane z kwiatem lawendy. Wszystko przygotowane z sezonowych,
ekologicznych produktów sprowadzanych
z całej Skandynawii.

K olorowe kamienice

N ajdłuższy bar
na świeżym powietrzu
Z kawiarnianych ogródków i zacumowanych w pobliżu łódek słychać brzęk kieliszków
i gwar rozmów, a mieszkańcy przekonują,
że jest to „najdłuższy bar w Kopenhadze”.
Spośród położonych tutaj domów warto zwrócić uwagę na kamienicę z numerem 18, którą
przez jakiś czas zamieszkiwał Hans Christian
Andersen.
Duński bajkopisarz stworzył postać Małej
Syrenki, której pomnik jest symbolem Kopenhagi. Bohaterka opowieści, zakochana w ziemskim księciu, wyrzekła się syreniego głosu,

by zamienić ogon na nogi. Wykonaną z brązu
rzeźbę ufundował Carl Jacobsen, właściciel
browaru Carlsberg. Znany filantrop, zauroczony baletnicą Ellen Price, tańczącą główną
rolę w balecie na podstawie baśni Andersena,
zamówił posąg. Tancerka użyczyła Syrence
rysów twarzy, nie zgodziła się jednak pozować
nago. Swoje kształty rzeźba zawdzięcza więc
żonie rzeźbiarza – Eline.

W olne M iasto C hristiania
Pomnik stał się ikoną na miarę Statuy
Wolności, odwiedzaną co roku przez półtora
miliona turystów. Ku zaskoczeniu mieszkańców w 2004 roku Syrenka obudziła się ubrana
w islamską burkę. Był to protest przeciwko
przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej.
Większość przyjezdnych męczy tubylców
pytaniami o Christianię – słynne Wolne Miasto, gdzie można legalnie palić marihuanę.
Została założona na początku lat 70. na terenie byłych koszar wojskowych i nie podlegała prawu duńskiemu ani europejskiemu.
Zamieszkujący osadę hipisi kultywowali ideały
wspólnej własności, wolności i życia zgodnie
z zasadami ekologii. Stanowiło to coraz większy problem dla władz, dlatego jej mieszkańcy
od kilku lat są przesiedlani. Dzisiejsza Christiania jest wspaniałym parkiem w centrum
Kopenhagi – miasta stworzonego po to, żeby
z niego korzystać.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Wizytę w Kopenhadze najlepiej zaplanować na okres pomiędzy majem a sierpniem, kiedy na ogół jest pogodnie, a w mieście odbywa się wiele wydarzeń
kulturalnych.
Język: Językiem urzędowym jest duński, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Korona duńska; 1 korona = 0,57
złotego.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia
granicy wystarczy paszport lub dowód osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Zaszalej w ogrodach Tivoli – drugim najstarszym parku rozrywki na świecie. Na odwiedzających czekają liczne karuzele, kolejki,
strzelnice i diabelskie młyny oraz pięknie zaaranżowane tereny zielone z 400 tys. kwiatów.
Zobacz zmianę warty przed rezydencją
rodziny królewskiej. Odbywa się codziennie
w południe, jeśli tylko królowa Małgorzata II
znajduje się w pałacu. Wybierz się w rejs po kopenhaskich kanałach, podczas którego można
zobaczyć miasto z nieco innej perspektywy.
Jego trasa biegnie wzdłuż pomnika Syrenki
i budynku Opery.
MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Kto nie chce wydawać fortuny w Nomie,
powinien wybrać się na Strøget – najdłuższy
i najstarszy deptak w Europie. Ze znajdującej się u jego wylotu piekarni Lagkagehuset
od rana unosi się zapach świeżego pieczywa. Przed południem można wpaść tutaj

na aromatyczną kawę z kanelsnegle – puszystymi bułeczkami cynamonowymi, a w porze lunchu zjeść minipizzę lub smørrebrød
– tradycyjne kanapki na ciemnym, razowym
chlebie ze śledziem, łososiem czy krewetkami.
Na Strøget można kupić niemal wszystko – począwszy od hot dogów z cebulową
posypką, a skończywszy na porcelanie Royal
Copenhagen, na której jada królowa Danii.
Wędrując w kierunku Starego Miasta, docieramy do portowego zaułku Nyhavn. Znajdujące
się tutaj kolorowe kamienice mieściły niegdyś
spelunki dla marynarzy i hotele z pokojami
na godziny. Dziś to najmodniejsza część miasta, pełna klimatycznych knajpek, winiarni
i restauracji.

Kopenhaski deptak Strøget jest najdłuższą ulicą handlową w Europie

W jednej z kolorowych kamienic przy porcie Nyhavn mieszkał Hans Christian Andersen

Pomnik Małej Syrenki w Kopenhadze obchodził niedawno setne urodziny

