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Przylatują na weekendy, by wydawać pieniądze w restauracjach, pubach, galeriach
handlowych, skorzystać ze spa i usług fryzjerskich. - Jestem studentem, żona pracuje jako
pielęgniarka. Nie mamy dużo pieniędzy, ale u was jest bardzo tanio - mówi Andreas.

Poniedziałkowy ranek. W Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy ostatni pasażerowie lotu do
Oslo, obsługiwanego przez przewoźnika Wizz Air, przechodzą odprawę biletowo-bagażową. Część
pasażerów to Polacy, którzy lecą do pracy w Norwegii, ale wielu jest Norwegów wracających z
turystycznych wypraw. Wśród nich Hakon i Marianne, para 26-latków z miasta Holmestrand. W
Polsce są po raz pierwszy.
- Wcześniej nic nie wiedzieliśmy o Gdańsku - mówi Marianne. - To była spontaniczna decyzja,
przyjechaliśmy na cztery dni. Tak dla zabawy. Wielu naszych przyjaciół podróżuje do Polski.
Odwiedziliśmy Westerpalatte, podziwialiśmy gdańską architekturę - duże wrażenie zrobił na nas
kościół Mariacki.
Pierwszy raz w Polsce są także Veronica i Kristin, które na co dzień pracują jako przedszkolanki w
Vegarshei - niewielkim mieście w południowo-wschodniej Norwegii. Gdańsk poleciła im szefowa.
Mieszkały w hotelu Hilton przy Rybackim Pobrzeżu nad Motławą. Czterodniowy pobyt wystarczył na
wycieczkę meleksem po Starym Mieście, odwiedziny kilku restauracji i pubów.
- Ważnym punktem wycieczki były zakupy - mówi Marianne. - Kupiłam kilka par butów i ubrania m.in. ten sweter, który mam na sobie - pokazuje.

Kierunek: Trójmiasto
Gdańsk i Norwegię łączy 10 połączeń lotniczych. Ze stolicy województwa pomorskiego możemy
polecieć do Trondheim, Molde, Alesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand oraz do
Oslo, lądując na jednym z trzech lotnisk: Oslo, Oslo-Torp, Oslo Rygge. W ubiegłym roku
przewoźnik Wizz Air przewiózł na trasach ze Skandynawii do Gdańska ponad 750 tys. pasażerów.
Rok wcześniej liczba ta kształtowała się na poziomie 570 tys. Dla porównania: w roku 2012
Pomorze odwiedziło łącznie 6,6 mln turystów krajowych i zagranicznych, rok 2013 zamknięty został
liczbą 7,7 mln.
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We wrześniu z Alesund do Gdańska przyleciało 3 tys. pasażerów - to o 1032 pasażerów więcej niż
we wrześniu ubiegłego roku. Więcej osób przyleciało także z Kristiansand (wzrost o 261 pasażerów
w porównaniu do roku ubiegłego), Haugesund (we wrześniu 2014 roku przyleciało 2133 osób, rok
wcześniej - 1695), Oslo-Torp (we wrześniu 2014 przyleciało 4100 osób, rok wcześniej - 3496). Z
Oslo-Rygge Ryanair przywiózł do Gdańska we wrześniu 818 pasażerów więcej niż we wrześniu
2013 r., a przewoźnik SAS z Oslo o 615 pasażerów więcej.
- Tak duży wzrost Skandynawów w okresie roku to bardzo pozytywne zjawisko - cieszy się Krystyna
Hartenberger-Pater, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Na podstawie
naszych obserwacji i rozmów z branżą turystyczną można powiedzieć, że nie jest to wzrost
jednorazowy, ale stała tendencja - mamy coraz więcej gości ze Skandynawii, szczególnie z
Norwegii. Choć w wakacje chętniej wybierają tropikalne, egzotyczne miejsca, Trójmiasto jest dla
Norwegów świetną destynacją weekendową w sezonie niskim.

REKLAMA

SERWISY SPECJALNE

Serwis DOM

Danymi z tegorocznego sezonu letniego dysponuje już Sopot. W sopockich hotelach
zakwaterowanych było blisko 20 proc. więcej Norwegów i Szwedów niż jeszcze rok temu.

MdM: Gdzie w Gdańsku znajdziemy
mieszkania z dopłatą? Jak kupić i
wyposażyć mieszkanie?

Kupować, kupować, kupować

Magazyn Pomorski

24-letni Andreas Oltedal i 27-letnia Tonje Margrethe Oltedal to młode małżeństwo, które czeka na
lot do Oslo. W Gdańsku spędzili cztery dni.
- Jestem studentem, żona pracuje jako pielęgniarka. Nie mamy dużo pieniędzy, a u was jest bardzo
tanio - mówi Andreas. - Lot w obie strony kosztuje nas ok. 400 zł. Transport publiczny w Gdańsku
też jest tani - za przejazd autobusem z Gdańska Głównego do Galerii Bałtyckiej zapłaciliśmy po 6 zł
w obie strony.

Olivia Business Center

Reklama

Tonje z entuzjazmem dodaje: - Jestem pozytywnie zaskoczona architekturą Starego Miasta z
pięknymi kamieniczkami i kościołem Mariackim, uroczą ulicą Długą z wieloma restauracjami.
Atrakcją miasta są też utalentowani artyści uliczni - przy Zielonej Bramie bardzo podobali nam się
muzycy, którzy grali na skrzypcach i akordeonie.
Na lot do Stavanger, miasta położonego na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, czeka
Kolbjorn i Alicja. Poznali się w Norwegii. Alicja pochodzi z miejscowości Łukta na Mazurach, do
Stavanger przeprowadziła się 9 lat temu. W Gdańsku odwiedzili rodzinę Alicji.
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- Skąd moda na Gdańsk?
- Norweg Norwegowi mówi, że jest tanio, a latem ciepło i w dodatku można wypić piwo na plaży,
czego w Norwegii robić nie wolno - tłumaczy Alicja. - Norwegowie lubią kupować, kupować,
kupować. A w Trójmieście mogą przebierać w galeriach handlowych. Za pół litra wódki zapłacą
dwadzieścia parę złotych, w Norwegii za najtańszą ok. 100 zł. Tak samo można oszczędzić na
odzieży. Sama nie kupuję ubrań w Norwegii, jeśli muszę kupić kurtkę, lecę do Polski.
Norwegowie najchętniej odwiedzają Centrum Handlowe Madison, Galerię Bałtycką i Fashion House
Outlet Centre.
- Skandynawów trudniej zaobserwować niż Rosjan z Kaliningradu, bo nie przyjeżdżają
samochodami - przyznaje Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej. - Ale mam wrażenie, że
ten rok przyniósł znaczny przyrost gości z Norwegii, Szwecji i Finlandii. Kupują przede wszystkim
buty i alkohol.
- Są bardzo dobrymi, choć wymagającymi klientami - dodaje Monika Trzcińska z Galerii Handlowej
Madison. - Chcemy zapoznać ich z ofertą naszej galerii, stawiamy więc na reklamę w liniach
lotniczych - np. na stronach magazynu pokładowego przewoźnika Wizz Air.

Reklamuj się tutaj! Kliknij!

Ogłoszenia
PRACA TRÓJMIASTO

EDUKACJA

Sprzedaż: tu jest praca
Finanse i bankowość

Marzysz o studiach
prawniczych?

IT, technika i inżynieria

Studia informatyczne

Babski wypad na imprezę i do spa
Popularne wśród Norweżek stały się wypady w kilkuosobowych grupach - na zakupach się nie
kończy, często punktem obowiązkowym jest wizyta w spa.
- Popularnością wśród Skandynawów cieszą się różnego rodzaju masaże, zabiegi kosmetyczne,
makijaż permanentny, manicure i pedicure - mówi Marta Godlewska, menedżerka salonów Jacques
Andre Hair & Spa. - Równie często wybierają także usługi fryzjerskie - strzyżenie, koloryzację,
pielęgnację włosów. Przyznają, że cenią naszych fachowców, uważają, że usługi fryzjerskie w
Polsce są na bardzo wysokim poziomie. Usługi polecają sobie pocztą pantoflową. To klienci bardzo
kontaktowi, często pytają nas, co warto odwiedzić w Gdańsku.

Alfabet studenta
DOMIPORTA.PL

MOTORYZACJA

Z usług spa w Sopocie skorzystały: Linda, Hanne, Mona, Elin, Bente i Janna. Po odprawie kierują
się do punktu kontroli bezpieczeństwa. Z Gdańska lecą do Oslo liniami lotniczymi Norwegian. Znają
się, bo ich dzieci chodzą do tej samej szkoły. Razem podróżują raz do roku, ostatnio odwiedziły
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Kopenhagę. Podczas wizyty w Polsce trzy dni spędziły w Sopocie, jeden dzień w Gdańsku.
- Przyjechałyśmy ze względu na SPA - dość popularne są u nas tego typu grupowe wyjazdy. Dzieci
zostawiłyśmy w domu, więc trochę poimprezowałyśmy, macie bardzo dobre piwo - śmieje się Linda.
- Wrażenia?
- Było świetnie. A pozytywnie zaskoczyło nas to, że w Gdańsku i w Sopocie na ulicach jest bardzo
czysto, czego nie można powiedzieć o Oslo - mówi Janna.

Sopot, NOWA
INWESTYCJA

Luksusowe Porsche 911

Mieszkania na sprzedaż

Najlepsza dziesiątka

Golf - najlepsze oferty

Mieszkania do wynajęcia

Weekend za 2-3 tys. zł
REKLAMA

Na wspólny czterodniowy weekend do Gdańska wybrała się także... grupa pielęgniarek z Drammen:
Janette (29 lat), Lill (43 lata), Synnove (51 lat), Kristine (36 lat), Irene (27 lat), Gro (31 lat).
- Słyszałyśmy, że Gdańsk jest świetnym miejscem na zakupy, i to właśnie był główny powód naszej
podróży. Rzeczywiście, ubrania są o wiele tańsze. Kupiłyśmy odzież buty, prezenty - wylicza
Janette. - Jedyne co nas zaskoczyło, to że w niektórych sklepach sprzedawcy byli niemili. Gdy
pytałyśmy np. o rozmiar, mówili "nie mamy" i odchodzili. To dziwne, zazwyczaj ekspedient
proponuje coś innego.
Lill dodaje: - Byłyśmy na dyskotece, odwiedziłyśmy Hard Rock Cafe i wiele innych pubów i
restauracji, zwiedzałyśmy Stare Miasto.
Dziewczyny szacują, że każdą z nich pobyt kosztował ok. 2-3 tys. zł, w zależności od zakupów.
To trochę więcej, niż wydała Lisabeth i Irma z północnej Norwegii.
Lisabeth: - Jedzenie, picie, zakupy kosztowały nas ok. tysiąca złotych, kolejny tysiąc wydałyśmy na
apartament. I dodaje: - Wypady do Gdańska są u nas coraz bardziej popularne. Latem wielu
Norwegów przyjeżdża do Sopotu.
Lisabeth w Polsce jest po raz pierwszy, Irma dwukrotnie odwiedzała Kraków - pierwszy raz osiem
lat temu.
- Dużym zaskoczeniem było to, że Kraków przypomina miasta Europy Zachodniej znacznie
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bardziej, niż sobie wyobrażałam - przyznaje Irma. - Czytałam, że 25 lat temu obowiązywały u was
kartki na żywność. Zmiany, które zaszły od tego czasu, są ogromne.

Zakupy i borowanie
Wizyta w Trójmieście dla wielu Norwegów to także dobra okazja, by... zadbać o uśmiech. Wśród
Skandynawów popularna jest dental travel, czyli turystyka dentystyczna. Wizyta u stomatologa, jest
przyczyną podróży Linn Makestad Fadnes i Gry Makestad Smith.
- Do Gdańska przyjechałyśmy z mężami, którzy kilka godzin spędzili na fotelu dentystycznym mówi Linn. - My w tym czasie wybrałyśmy się na zakupy. To nasza trzecia wizyta w Gdańsku,
poprzednie podróże też były związane z wizytami u dentysty - śmieje się. - Usługi stomatologiczne
są u was na wysokim poziomie, a ceny nieporównywalnie niższe.
Gry dodaje: - Atutem Gdańska jest to, że lotnisko mieści się blisko centrum miasta. To ważne w
przypadku krótkich i intensywnych pobytów.

Rajd po restauracjach
Dla Norwegów atutem są także puby, kawiarnie i restauracje. Ceny dań i alkoholi są dla nich
znacznie niższe niż w kraju, doceniają także dobrą obsługę w restauracjach i hotelach. Z kolei
gdańscy restauratorzy cieszą się z norweskich klientów, bo ci są mili, kulturalni, choć czasami
bardzo głośni. Do restauracji często trafiają "z polecenia" - w lokalu był wcześniej sąsiad, znajomy
lub rodzina.
Bartosz Chwazik, menedżer kawiarni Pikawa, restauracji Tekstylia oraz Bistro & Bar: Skandynawowie przyjeżdżają w weekendy, grupami 5-6 osobowymi. Pamiętam weekend, w którym
przez pewien czas w Tekstyliach stanowili ok. 90 proc. gości. Byłem bardzo zaskoczony.
- Są bardzo sympatyczni - mówi Tatiana Otwinowska, właścicielka restauracji Kresowa, która mieści
się przy ul. Ogarnej. - Często przed wyjściem pytają, gdzie jest właściciel, przychodzą do mnie i
dziękują za danie - to niesamowite, nie spotkałam się wcześniej z takimi reakcjami gości innych
narodowości. Szukają polskich smaków, u mnie próbują zazwyczaj pieczeni z łosia, udźca z żubra,
jesiotra. Gdy im polecamy dania z menu, nie pytają o ceny.
W restauracji Fellini na Targu Rybnym zamawiają najczęściej steki, drogie ryby. - Zdarza się, że
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Norwegowie organizują u nas urodziny albo wieczory panieńskie i kawalerskie - mówi Beata
Zaleska, współwłaścicielka restauracji Fellini. - Próbują dań, na które ze względu na dużą różnicę
cen w Norwegii nie mogą sobie pozwolić. Zdarza się, że musimy odmawiać Skandynawom alkoholu
- gdy cena jest znacznie niższa niż u nich w kraju, łatwo przesadzają z procentami.

"Co z waszym angielskim"?
Norwegowie doceniają też inne uroki Trójmiasta - przyjaźnie nastawionych mieszkańców, sprawnie
działające punkty informacji turystycznej. Największym minusem jest dla nich słaba znajomość
języka angielskiego wśród Polaków.
- Wysiedliśmy na stacji Gdańsk Główny, wyciągnęliśmy mapę - mówi Andreas Oltedal z Oslo. - Nikt
nie potrafił nam wyjaśnić, jak dojść do hotelu na Chmielną.
A Lisabeth pyta: - Czy w szkole nie macie lekcji angielskiego?

Inwestycje procentują
O norweskiego turystę silnie zabiega Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Na rynkach
skandynawskich prowadzi m.in. działania komunikacyjne przy współpracy z przewoźnikiem Wizz
Air, stawia na promocję online za pomocą narzędzi społecznościowych - forów, blogów,
współpracuje z mediami - organizując np. podróże studyjne dla dziennikarzy norweskich mediów.
PROT dystrybuuje w Skandynawii lifestylowy magazyn "+48 Magazine". Swoje działania
promocyjne kieruje do grupy dobrze wykształconych Skandynawów w wieku 25 plus, ale także do
seniorów, bo to bardzo mobilny naród - zorganizowane grupy decydują się na turystykę medyczną.
Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor PROT: - Skandynawia to bardzo wdzięczny rynek niepodatny na aktualną sytuację polityczną jak np. rynek rosyjski. Inwestycje w działania
promocyjne będą procentowały przez wiele lat.
Na wzrost atrakcyjności Trójmiasta na mapie turystycznej Norwegów składa się wiele czynników.
- To efekt zwrotny - uważa dr hab. Maria Sibińska, kierownik Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu
Gdańskiego. - Wielu Polaków wyjechało do pracy do Norwegii, Polska stała się więc krajem, o
którym się mówi. Nie bez znaczenia była także organizacja Euro 2012 - dzięki mistrzostwom
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Skandynawowie zwrócili uwagę na Gdańsk i okolice. Poza tym Polska jest naturalnym partnerem
Skandynawów w biznesie, partnerem do różnego rodzaju projektów. To sprawia, że relacje rozwijają
się nie tylko na gruncie inwestycji [w ciągu ostatnich 3 lat w Trójmieście swoją działalność ulokowało
kilkanaście skandynawskich firm, najwięcej z Finlandii i Norwegii - red.], ale także na rynku
turystycznym. Mamy do zaoferowania nie tylko zakupy i SPA, ale to, co Norwegowie cenią - zabytki
i miasta, które latem tętnią życiem.

dostępna przez internet, telefon, tablet i czytnik e-booków.
Wypróbuj teraz za 0,99 zł za miesiąc

Zobacz także

Zobacz od kuchni
inwestycję za 94 mln
zł. Dni otwarte
Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego
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Najnowsze wiadomości
Oskarżony o pedofilię prowadził w Gdańsku rodzinny dom dziecka
Zachorowała na raka, urzędnicy zabrali jej pieniądze na syna. Odwołała się. I czeka, czeka, czeka...
Sprawdziliśmy, jak działa szkolny sklepik bez chipsów i coli. Za rok ma tak być w całej Polsce. "Nie wiem, czy się
utrzymam"
Kandydatka na prezydenta Sopotu: Jacek Karnowski nie rozumie, o co nam chodzi
[DZIEŃ NA ŻYWO] Minuta po minucie na ulicach Trójmiasta
Koniec prac coraz bliżej. Wiecha na budowie dworca w Sopocie [ZDJĘCIA]
Były szef CBA w sądzie: "Nie bardzo rozumiem, o co chodzi Januszowi Kaczmarkowi"
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Przerażająco smutny artykuł.
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Pielęgniarka z Norwegii mówi, że u nas jest tanio bo wyjazd kosztował ją tylko trzy tysiace. Czyli
tyle duza grupa pracowników w Polsce nawet nie osiąga. ( I to nie tylko pielęgniarek).
Jesteśmy kochani w czarnej d*pie a nie na zielonej wyspie.
Pokaż odpowiedzi (15)

Odpowiedz

Oceniono 236 razy 148

absolutebeginners 4 dni temu

My za to mamy lekcje religii na wysokim poziomie, a każdy przyszły tokarz (szacunek) musi znać
całki nie gorzej niż student 1 roku Politechniki i oczywiście co się latem uprawia w Brazylii, poczet
Papieży i całe mnóstwo "szajsu" Dzieci w domu nie mogą się wyrobić z zadaniami domowymi, bo
chyba chodzi o to, żeby jak najszybciej "skończyły" zeszyt do ćwiczeń i jakże musiały kupić
następny, nauczyciele nie mają czasu w szkole na "nauczanie" tylko na zadawanie, bo nie starcza
czasu na "przerobienie" materiału .. ale ważniejszy jest Smoleńsk, Powstanie Warszawskie i
wojenki a'la Gender ... a w sklepie jak masz 1 butelkę po piwie więcej, niż kupujesz patrzą na Ciebie
jak na złodzieja lub menela ...
Pokaż odpowiedzi (2)

Odpowiedz

Oceniono 118 razy 114

maldario 4 dni temu

sympatyczne te Norweżki ze zdjęcia;
Pokaż odpowiedzi (2)

Odpowiedz
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Kuchnia marzeń? Oto nasze
pomysły na małą i dużą kuchnię
tytuurzadzisz.pl
Content Stream

janciapala 4 dni temu
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jak się zarabia 12 tys to pewnie, że tanio
Pokaż odpowiedzi (3)

archimedesss 4 dni temu

Odpowiedz

Oceniono 98 razy 84

Ciekawe jak Norwegowie reagują na stwierdzenie sprzedawcy:" nie mam jak wydać, nie ma Pan
drobniej?"
Odpowiedz

ezo-mir 4 dni temu

Oceniono 53 razy 45

Nawet Brytyjczycy szokują się jak drogo jest w Norwegii.
Nie mogę się doczekać (i się pewnie nie doczekam) jak u nas będzie tak drogo. :)
Odpowiedz

krissirk90 3 dni temu

Oceniono 65 razy 43

Nie przesadzajcie. Stany sa jeszcze tansze dla Norwegow niz Polska. Bylem ostatnio w Polsce.
Mieso w hipermarketach bylo drozsze niz w moim , drogim supermarkecie na Manhattanie. Ostatnio
odbywa sie prawdziwy najazd Skandynawow na Nowy Jork. Widac ich z daleka gdyz sa bardzo
cieplo ubrani a temperatura ok 20 stopni. Kupuja tak jak w Polsce kurtki zimowe, alkohol i buty.
Wczoraj jechalem w pociagu siedzac naprzeciwko pary Norwegow z Norwegi. Dziwili sie dlaczego
w Stanach jest tak tanio a zarobki sa bardzo wysokie. Ja im odpowiedzialem , ze wlasnie dlatego tu
jestem.
Pokaż odpowiedzi (7)

oloros11 3 dni temu

Odpowiedz

Oceniono 47 razy 39

Norwegia jest chyba najdroższym miejscem
jak ktoś jest w Norwegii niech zobaczy co oni kupują w marketach - zdziwi sie
corocznie kilku Norwegów zamarza bo oszczędza przykręcając piec
a najwięcej czasu w rozmowach zajmuje im wymian poglądów jak oszczędzać!!
są straszliwie oszczędni - do bólu!!
jak już jada w cieple kraje to w miejsca gdzie są tylko oni no ewentualnie jeszcze Duńczycy Szwedów nie cierpią
generalnie to są przesympatyczni ludzie a ich wariactwo na punkcie sportu jest mi bliskie dlatego
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mam wielu pośród nich przyjaciół
pija tez sporo - stad te ceny wódki w Polsce są dla niech dobrodziejstwem
to kraj bardzo dobrze ułożony i przepiękny - ale nie jest to jak się powszechnie mówi raj na ziemi maja swoje problemy
icjh rosnąca obecność w Polsce obu stronom się bardzo przyda
Odpowiedz

Oceniono 40 razy 36

astachanowicz 3 dni temu

Niech żyje bełkot pseudopolski: " świetną destynacją weekendową w sezonie niskim". Szczere
gratulacje!
Odpowiedz
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