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Copenhaga - Teatrul Naţional, Opera Naţională

Copenhaga - Castelul Rosenborg
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ea mai mică şi mai puţin nordică dintre ţările
scandinave, Danemarca (Danmark, în daneză)
reprezintă un amestec de oraşe plăcute şi peisaje
pastorale. Regatul (5,3 milioane locuitori) abundă în
biserici medievale, castele în stil Renaissance ori sate de
pescari din secolul al XVIII-lea.
Copenhaga (København, în daneză) este o capitală
întinsă şi cosmopolită, cu multe muzee (Muzeul Regal de
Artă, Colecţia de Artă Carlsberg), parcuri de distracţie
(Tivoli) şi un spirit muzical aparte. Ea se află pe cea mai
mare insulă, Zealand, care alături de celelalte 405 (dintre
care 90 nelocuite) se adaugă peninsulei Jutland pentru a
constitui cei 42.930 km2 ai Regatului. Cel mai mare oraş
scandinav (1,5 milioane locuitori) este în permanenţă
animat. Devenit capitală încă din secolul al XV-lea, îşi
conservă un caracteristic stil arhitectonic, – clădiri cu
doar şase niveluri – (Storget – cea mai lungă arteră
comercială pietonală din Europa). Viaţa de noapte, dar şi
„cartierul latin” (Universitatea) invită la descoperirea
oraşului.
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Bergen - Muzeul de Artă

Bergen – vedere de pe vapor

orvegia (Norge, în norvegiană) este o ţară cu o
frumuseţe aspră – munţi înalţi, fiorduri adânci şi
gheţari imaculaţi. Mai bine de 2000 km separă
plajele din sud (Kristiansand) de tundra nordică
(Nordcapp). Norvegia oferă călătorului posibilităţi pentru
a practica skiul (tot anul), ciclismul, alpinismul, dar şi
unele dintre cele mai fascinante rute maritime, feroviare
sau rutiere imaginabile. În nordul extrem, timp de câteva
săptămâni în timpul verii, ziua este fără sfârşit.
„Lungă” şi îngustă (323.878 km2), cu un ţărm
franjurat de fiorduri, Norvegia are doar 4,5 milioane de
locuitori.
Cea mai veche capitală scandinavă, Oslo, a fost
fondată în 1050 de către Harald Hardrada. După
incendiul din 1624, oraşul a fost reclădit din cărămidă şi
piatră de către Regele Christian al IV-lea, care l-a
redenumit Christiana, denumire menţinută până în 1925,
când Oslo şi-a reluat denumirea iniţială. Cu doar
500.000 de locuitori, capitala Norvegiei este un oraş
liniştit, plăcut, îngrijit. Colecţiile regale de artă şi de
istorie, Universitatea, Teatrul Naţional, Palatul Regal,
fortăreaţa Akershus gravitează în jurul portului şi creează
vizitatorului bucuria descoperirii unei lumi noi.
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Stockholm - parcul de distracţii
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uedia (Sverige, în suedeză) are tot ce vrei: zeci de
mii de lacuri, insule şi stânci fără număr, hoteluri
excelente, reni în nord şi cartel în sud şi o eficientă
reţea de transport intern. Lipsesc doar turiştii şi aceasta
din pricina preţurilor şi tarifelor extrem de ridicate (ca de
altfel şi în celelalte ţări scandinave).
Circa 8,9 milioane locuitori formează acest popor
decent şi serios, mândru de istoria sa (Regatul a deţinut,
în timp, importante suprafeţe care astăzi fac parte din
Norvegia sau Finlanda).
Construit pe insulă, în jurul oraşului vechi (Gamla
Stan), Stockholm este, fără îndoială, una dintre cele mai
frumoase capitale din lume. Mai bine de 24.000 de
insule, insuliţe, stânci formează un arhipelag care
protejează capitala de o urbanizare excesivă – cel puţin
dinspre mare. Peste 1,8 milioane de persoane locuiesc în
marele Stockholm (dintre care 15% străini, care dau
oraşului un farmec cosmopolit).
Reşedinţele regale (zece la număr), podurile,
muzeele (Muzeul Uasa, Muzeul Undin, Muzeul
Naţional), insulele principale (Djurgården, Lődermabn,
Skeppshalmen), întregesc farmecul unui oraş aglomerat,
dar fascinant.
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entru mult timp Finlanda (Suomi, în finlandeză) a
fost mai puţin „vizibilă” în comparaţie cu celelalte
ţări scandinave. Tărâm de linişte şi de pace,
Finlanda este o ţară ai cărei locuitori respectă
solemnitatea şi calmul. „Împărţită” între Suedia şi Rusia,
ţara şi-a regăsit în secolul trecut locul în istoria
continentului european. Populaţia, puţin numeroasă,
(5,2 milioane persoane) trăieşte mai ales în sud, iar
Helsinki, cea mai nordică capitală europeană, are doar
540.000 de locuitori şi ocupă, în mod evident,
o suprafaţă mai mică decât alte capitale nordice
(Copenhaga, Stockholm).
Parcurile oraşului, zona portului turistic şi cea în
care se află instituţiile statului (Finlanda este republică,
iar preşedintele este o femeie) atrag turiştii care-şi doresc
o vacanţă liniştită în nordul continentului.

Helsinki – Catedrala (lutherană)
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Helsinki - Teatrul Naţional
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