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1. Lisa på en fest i Sopot
2. Moloen

“Vi fikk de beste reisehåndbøkene, bladde gjennom
flere nettsteder, men likevel ble vi helt forbløffet
over det vi så! Og vi er allerede i ferd med å planlegge en ny tur!”, slik begynte Markus, Julie og Emilie
sin fortelling om deres korte opphold i Sopot, en
badeby ved den polske kysten. På spørsmål om hva
de forbinder med Sopot svarer Markus, “Havet, frihet, vakker natur og vennlige og åpne mennesker, “
og Julie nikker bekreftende. “Deilig mat, fantastiske
konserter, unike spa og mye underholdning for
alle! “legger Emilie til.

ned til kysten så vi den lange moloen – Europas
lengste trepromenade som strekker seg 511,5
meter inn i havet! Ved enden av moloen ligger en
pittoresk marina fylt med yachter, motorbåter og
små barnebåter, samt en restaurant med utsikt
mot havet. Jeg begynte å angre på at vi ikke vil
være her i slutten av juni for å oppleve Slow Food
Festival. Festivalen feries med et 200 meter langt
bord som står på moloen, hvor landets fremste
kokker serverer regionale spesialiteter, med de
vakre baltiske strendene i bakgrunnen.

Her i Sopot oppdaget vi sjarmen til en badeby
hvor du kan slappe av hele dagen. Stranden,
Europas lengste molo, sjarmerende gater og den
nødvendige turen ned den berømte og fasjonable
gaten Monte Cassino. Og om natten faller Sopot
aldri i søvn - vugget av den livlige rytmen av sine
klubber og puber. Vi begynte å utforske Sopot ved
å ta en tur ned Monciak eller Monte Cassino
gate - Sopots viktigste promenade, som er full av
liv fra de tidlige morgentimer. For hvert skritt av
den 600 meter lange nedoverbakken følte vi sterkere og sterkere sjøbris mens vi gikk forbi de vakre
rekkehus, utesteder og restauranter. Da vi kom

Neste dag overtalte vår datter Emilie oss til å
leie sykler for å utforske sidegater i retning av
Øvre Sopot. Som navnet tilsier gikk turen i noe
oppoverbakke. Men vi følte oss ikke slitne da vi
tok oss flere stopp på veien for å oppdage spennende steder. Julie tok bilder av de arkitektoniske
detaljene, farget glass, unike verandaer av tre og
mystiske hager. Obrońców Westerplatte gate var
spesielt minneverdig. Den fortjener absolutt sitt
kallenavn som “Sopots Montparnasse”. Vakre,
gamle hus omgitte av frodige grøntområder, som
i fortiden hadde tjent som sommerhus til velstående innbyggere, er nå kunstneres atelierer. Dette

var en helt annen verden, enda så nær den livlige
Monciak. Vi var allerede begeistret for byen og
dens omgivelser, men da vi ankom Skogoperaen
ble vi målløse. Skogoperaen, som ligger skjult i den
frodige skogen bare 3 km fra stranden, er en av
Europas mest unike konsertscene i friluft. Den ble
bygget i 1909 og anerkjent for sine ekstraordinære
akustiske egenskaper. I dag er det et profesjonelt
amfiteater under tak, hvor det avholdes store festivaler og kulturelle arrangementer. Denne gangen
var det Julie som åndeløst resiterte en liste over
artister som spilte på Skogoperaen: James Brown,
Annie Lennox, Whitney Houston, Sir Elton John,
Simply Red mm. Jeg la til at operaen også avholder
klassiske konserter og Sopot Klassiske Festival.
På ettermiddagen returnerte vi til Monciak og
besøkte Det nasjonale kunstgalleri (PGS), det
største Nord i Polen. Det rommer 3 etasjer og 1000
meter med utstillingsplass. Her avholdes det ca. 25
utstillinger hvert år, og det har en ledende posisjon
blant de polske kunstgalleriene. Igjen befant vi oss
i en annen verden for en stund, for å oppleve litt
annerledes begivenheter. Dette var et fabelaktig
avbrekk i løpet av en intens dag.

www.sopot.pl
www.kalendarz.sopot.pl
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3. Det nasjonale kunstgalleri (PGS)
4. Saturday Night Fever på SPATiF
5. Deilig stekt tunfisk på Bulaj restaurant
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