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Upptäck Sopot året om!
Opplev Sopot hele året!

Sopot är en av Polens charmigaste städer
och bland Östersjöns mest populära
badorter. Den trollbinder besökarna med sitt
breda utbud av turistattraktioner, sin vackra
arkitektur och sina öppna och vänliga
invånare. Sopot är den perfekta platsen för
en avkopplade weekend, familjesemester,
aﬀärsmöten eller konferenser.

Sopot er en av de mest sjarmerende byene
i Polen og et svært populært badested ved
Østersjøen. Med sine mange turistattraksjoner, sin vakre arkitektur og sine åpne og
vennlige innbyggere fascinerer og begeistrer
byen alle som kommer på besøk. Sopot er
et utmerket sted for avslappende weekender,
familieferier, møter og konferanser.

Sopots hemlighet ligger i variationen. Sopots
rikliga utbud av hotell och spaanläggningar,
mängder av restauranger, pubar och caféer
samt lockande sport- och kulturevenemang
innebär att det ﬁnns något för alla här.

Sopots hemmelighet er mangfold. Med et
stort utvalg av hoteller, spa-anlegg, restauranter, puber, kafeer og attraktive sportsog kulturarrangementer har Sopot noe for
enhver smak.
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Turistattraktioner – enastående sevärdheter ger en unik atmosfär

Attraksjoner – eksepsjonelle steder med en unik atmosfære
Se turistattraktionerna på kartan i broschyren
Kartet på innsiden viser hvor turistattraksjonene ligger
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Gatan "Monciak" – är känd i hela
Polen. Egentligen heter den Bohaterów
Monte Cassino och är en gågata som
leder raka vägen ner till piren i Sopot. Den
kantas av idylliska townhouses, gallerier,
pubar och caféer. Varje sommar förvandlas
Monciak till en färgglad 600 meter lång ström
av turister.
Gatan är ett av Sopots mest karaktäristiska
landmärken och stadens mittpunkt, en perfekt
plats för att träﬀa vänner, ha kul och koppla av.

«Monciak» – er berømt i hele Polen. Denne gågaten heter egentlig Bohaterów Monte Cassino og fører
direkte til piren i Sopot. På begge sider av gaten ﬁnner du pittoreske bygårder, gallerier, puber og kafeer.
Hver sommer forvandles Monciak til en 600 meter lang og fargerik elv av turister.
Gaten er et av Sopots mest kjente landemerker, byens hjerte, et perfekt sted for å møte venner, ha det gøy
og slappe av.

Sierakowski-gården – en av Sopots
äldsta byggnader där sällskapet Sopots
vänner huserar. Här anordnas evenemang
inom kultur, utbildning och konst för både
lokalinvånare och turister. Den historiska
byggnaden rymmer också ett litet konstcafé.
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Sierakowski-godset – en av de eldste bygningene i Sopot er i dag sete for venneforeningen til Sopot. Her
arrangeres det undervisning og kulturelle og kunstneriske aktiviteter for lokalbefolkningen og Sopots
mange besøkende. Den historiske bygningen har også en liten kunstkafé.
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Krokiga Huset – är ett av de mest
intressanta exemplen på modern
avantgardistisk arkitektur. Byggnaden är
inspirerad av illustrationer av Jan Marcin
Szancer och Per Dahlberg, en svensk graﬁker
som har bott i Sopot i många år, och har blivit
en symbol för staden. Sedan det uppfördes år
2004 har Krokiga Huset blivit en av stadens mest
fotograferade byggnader.

Det forvridde huset – er et av de mest interessante eksemplene på moderne avantgardearkitektur.
Bygningen har blitt et ikon i byen og er inspirert av tegninger av Jan Marcin Szancer og Per Dahlberg, en svensk
illustratør som har bodd i Sopot i mange år. Siden Det forvridde huset sto ferdig i 2004, har det vært en av de
mest fotograferte bygningene i byen.

Fiskaren Jasias torg – på torget står
en fontän med en staty av en ung man
med en ﬁskkorg på huvudet. Torget är
omgivet av restauranger och caféer med
mysiga trädgårdar och avkopplande
sittplatser. Här ligger också teatern BOTO,
en ny höjdpunkt på Sopots kulturella och
kulinariska karta. På teaterns 130 kvadratmeter ryms en liten teater- och konsertscen,
ett café och en utställningsyta. På BOTO sätter
man upp teaterföreställningar, uppträdanden,
föreläsningar, litteraturträﬀar, vernissager,
konserter och jazz- och bluesjam.
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Fiskeren Jas' torg – på torget står det en fontene med statuen av en ung mann med en ﬁskekurv på
hodet. Torget er omgitt av restauranter, hagekafeer og benker. Her ligger også BOTO-teateret, et nytt
kulturelt og kulinarisk høydepunkt i Sopot. Dette 130 m2 store teateret har en liten teater- og konsertscene
med kafé og utstillingsområde. BOTO-teateret er et sted hvor du kan oppleve teaterforestillinger,
opptredener, opplesninger, litterære møter, vernissasjer, konserter og jazz- og bluesimprovisasjon.
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Spahuset – Sopots första spaanläggning, med festsal och allt,
uppfördes år 1824. Spahuset hade
f e s t s a l a r o c h re s t a u ra n g e r m e d
anslutning till både ett hotell och ett
kasino. Tyvärr förstördes det nästan helt
under kriget 1945. Det nuvarande spahuset
öppnade 2009. Här ryms Nationalgalleriet,
turistinformation, rum för mineralvattenprovning, restauranger, caféer och gallerier.

Spahuset – Sopots første kurbad/spa ble bygd i 1824. Kurbadet hadde ballsaler og restauranter
i tilknytning til et hotell og kasino. Det ble nesten totalskadd under krigen i 1945. Det nåværende spahuset
åpnet i 2009. Det rommer det statlige kunstgalleriet, turistinformasjon, prøvesmakingsrom for mineralvann,
restauranter, kafeer og gallerier.

Nationalgalleriet – har varje år
cirka 25 utställningar med modern och
klassisk konst. Det har utsetts till en
av Polens tio bästa utställningslokaler.
Galleriet har bland annat ställt ut målningar
av Jacek Malczewski från Nationalgalleriet
i Lviv samt verk av Georges Braque och Ivan
Aivazovsky. Bland de konstnärer som har visats
på Nationalgalleriet återﬁnns även Anna
Szapocznikow, Artur Żmijewski, Katarzyna Kozyra,
Magdalena Abakanowicz och Robert Kuśmierowski.
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Det statlige kunstgalleriet – arrangerer rundt 25 moderne og tradisjonelle kunstutstillinger hvert år. Det
er kåret til et av Polens ti beste utstillingssteder. Galleriet har stilt ut malerier av Jacek Malczewski
fra nasjonalgalleriet i Lviv, samt verk av Georges Braque og Ivan Aivazovsky. Andre kunstnere som har hatt
arbeidene sine utstilt ved det statlige kunstgalleriet, er Anna Szapocznikow, Artur Żmijewski, Katarzyna
Kozyra, Magdalena Abakanowicz og Robert Kuśmierowski.
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Balneologiska centret – formgavs
av Paul Puchmüller och Heinrich Dunkel
och uppfördes år 1903 på samma plats
som Jean Georges Haﬀners gamla
badhus. Centret är en del av den regionala
reumatologiska anläggningen och här
erbjuds besökarna saltvattenbad, kryoterapi,
kinesiologiska behandlingar, balneoterapi,
hydroterapi, inhalering och lokomotorisk
rehabilitering.

Balneologisk senter – ble tegnet av Paul Puchmüller og Heinrich Dunkel og bygd i 1903 på stedet der det
tidligere lå et badehus etablert av Jean Georges Haﬀner. Senteret er en del av det regionale
revmatologikomplekset og kan tilby saltvannsbad, kryoterapi, kinesioterapi, balneoterapi, hydroterapi og
inhalerings- og bevegelsesrehabilitering.

Sopots saltlösning – är en 4,4procentig bromid-jodid-lösning med
generösa mängder magnesium och
kalium som pumpas upp från 800
meters djup. Den tjugofaldigt utspädda
lösningen ﬁnns att prova i rummet för
mineralvattenprovning på tredje våningen
i det nya spahuset. I Södra parken kan man
råka på de idylliska saltvattenfontänerna, de
så kallade "svamparna". De används för att
behandla inﬂammatoriska respiratoriska sjukdomar och allergier genom inhalation.
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Sopot-saltvann – er en 4,4% saltløsning med jod og store mengder magnesium og kalium som er hentet
fra 800 meters dybde. Saltløsningen er fortynnet 20 ganger og er tilgjengelig i prøves-makingsrommet for
mineralvann i tredje etasje i det nye spahuset. I Sør-parken ﬁnner du pittoreske saltvannsfontener som
kalles «sopper». De brukes i inhaleringsterapi ved luftveisbetennelser og allergier.

6

9

Fyren – år 1975 moderniserades
d e t re u m a t o l o g i s k a s j u k h u s e t s
pannrum och skorstenen byggdes om
och försågs med en ljuskälla. Från
början hade ljuset en räckvidd på 5 sjömil
(drygt 9 km). Tornet ﬁck status som fyr år
1977, då ljusets räckvidd uppmättes till 31,5
km. Idag når ljuset upp till 13 km och tornet
är formellt sett ingen fyr längre. Tornet är 30
meter högt.

Fyret – i 1975 ble fyrrommet i revmatologisykehuset modernisert, og skorsteinen ble ombygd og ﬁkk
en lyskilde. Opprinnelig var rekkevidden 5 nautiske mil (over 9 km). Tårnet ﬁkk status som fyr i 1977, da lyset
ﬁkk en rekkevidde på 31,5 km. I dag har lyset en rekkevidde på 13 km og er formelt sett ikke et fyr lenger.
Tårnet er 30 meter høyt.

Stränder – Sopots viktigaste
sommarattraktion är den breda 4,5
kilometer långa sandstranden. Den
är en riktig magnet för alla som älskar
att sola och bada, medan de som
söker lugn och ro njuter av den unika
atmosfären och utmärkta maten på
restaurangerna längs kusten. Stranden
i Sopot är en av Gdańskbuktens bästa och
den hamnar högt i den internationella
ra n k i n g e n n ä r d e t g ä l l e r re n l i g h e t ,
infrastruktur och säkerhet. Med de många
uthyrningsställena för vattensportutrustning
har du alla chanser till en aktiv vistelse.
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Strender – de store sandstrendene som strekker seg 4,5 km, er Sopots største turistattraksjon om
sommeren. De er en magnet for bade- og solhungrige feriegjester, og restaurantene langs strandkanten
kan by på unik stemning og et utmerket kjøkken. Stranden i Sopot er en av de best vedlikeholdte strendene
i Gdańsk-bukten, og skårer høyt på nasjonale kåringer når det gjelder renslighet, infrastruktur og sikkerhet.
Langs stranden ﬁnner du en rekke utleiesteder for vannsportutstyr, noe som gir deg mange muligheter for
en aktiv ferie.
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Piren och marinan – E u r o p a s
längsta träpir sträcker sig över 511
meter ut i havet. Den byggdes först
som en brygga, redan på 1820-talet,
och har varit en viktig symbol för Sopot
sedan dess. Det är en plats för
avkopplande hälsosamma promenader
(koncentrationen av jod längst ut på piren
är dubbelt så hög som på land). Sopots
marina är belägen längst ut på piren och
skyddar även piren från friska havsvindar.
Här anordnas prestigefyllda regattor och här
ﬁnns även ett seglingscenter för barn. Vid
pirens fot, på Plac Zdrojowy-torget, ﬁnns
en vinteröppen skridskobana.

Pir og marina – den lengste trepiren i Europa strekker seg 511 meter ut i sjøen. Den ble opprinnelig bygd
som en trebrygge på 1820-tallet og er fortsatt et ikon i Sopot. En spasertur på piren er helsebringende
– konsentrasjonen av jod ytterst på piren er nemlig dobbelt så høy som på land. Sopot Marina ligger ved
enden av piren og beskytter mot vær og vind. Her er det både prestisjefylte regattaer og et seilesenter for
barn. Like ved piren, på Plac Zdrojowy-plassen, er det skøytebane om vinteren.

Södra parken – byggdes på initiativ från Jean Georges Haﬀner.
Området renoverades för att efterlikna parken under dess glansdagar på
1920-talet. Då var den berömd för sina
vackra rosenrabatter. I närheten ligger
den lutherska kyrkan av Frälsaren med sitt
karaktäristiska torn. Bakom kyrkan ligger
södra badhuset, byggt i trä. Det var där man
introducerade Europas första omklädningsrum för familjer, vilket var något helt nytt för
dåtidens badorter.
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Sør-parken – ble bygd på initiativ fra Jean Georges Haﬀner. Området ble renovert for å ligne parken slik
den var i glansdagene på 1920-tallet, da den var viden kjent for sine vakre blomsterbed som bugnet av
roser. I nærheten ligger den lutherske kirken med det karakteristiske tårnet. Bak kirken ligger Sørbadehuset i tre. Det var her de første familiegarderobene i Europa ble bygd – noe helt nytt ved
badestedene den gangen.
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Grand Hotel – är ett bra exempel på
traditionell arkitektur. Silhuetten av
denna monumentala byggnad invid
stranden speglar en rik historia full av
intressanta anekdoter. Grand Hotel är
ett av Polens mest eleganta hotell. Bland
gästerna märks hundratals framstående
personligheter inom kulturen, politiken och
vetenskapen – bland annat Charles Aznavour,
Marlene Dietrich, Charles de Gaulle, Greta
Garbo och Jan Kiepura.

Grand Hotel – er et eksempel på tradisjonell arkitektur. Den stolte silhuetten til denne monumentale
bygningen ved stranden gjenspeiler en rik historie full av interessante anekdoter. Grand Hotel er et av de
ﬁneste hotellene i Polen. Hundrevis av prominente gjester fra kulturlivet, politikken og vitenskapen har
overnattet her, blant andre Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Charles de Gaulle, Greta Garbo og Jan Kiepura.

Teatrar
Strandteatern är en teater för
gästspel med ett brett utbud av pjäser,
musikaler och ﬁlmer. Under sommaren
huserar teaterbyggnaden även Agnieszka Osieckas Teater Atelier med sitt rika
program av dramatiska och musikaliska
uppsättningar och konserter.
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Teatern Wybrzezes kammarscen är en av
landets mest moderna teatrar med plats för
en publik på 250 personer. Byggnaden är
handikappanpassad.

Teatre
Strandteateret kan by på et bredt spekter av teater-, musikk- og ﬁlmforestillinger. På Strandteateret kan
du i sommermånedene også oppleve atelierteateret Agnieszka Osiecka, som har et rikt utvalg
av dramatiske og musikalske oppsetninger, soloopptredener og konserter.
Wybrzeze-teaterets kammerscene er et av de mest moderne teatrene i landet. Teateret har plass til 250
tilskuere. Bygningen er tilrettelagt for bevegelseshemmede.
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Inlines- och cykelvägar – den moderniserade Norra parken erbjuder
avbrottsfria, uppdelade banor för
cyklister, fotgängare och inlinesåkare.
Sopot med sina för Polen unika
landformationer är den perfekta platsen
för en avkopplande cykeltur längs kusten
eller en äkta bergstur längs moränkullarnas
branter. Det ﬁnmaskiga cykelvägnätet gör
Sopot till en säker och cykelvänlig stad.

Rulleskøyte- og sykkelstier – den oppgraderte Nord-parken har egne, fritt tilgjengelige stier for syklister,
fotgjengere og rulleskøytebrukere. Sopot, med et landskap som er unikt i Polen, er det perfekte stedet for
sykling på stiene langs strendene og for konkurransesykling langs kanten av moreneåsene. Sopots tette
nettverk av sykkelstier gir deg en trygg og hyggelig sykkelopplevelse.

Tennisbanor – ända sedan 1897 har
man kunnat ägna sin lediga tid åt en
god match på Sopots tennisbanor. Idag
har staden 28 oﬀentliga banor, varav sju
inomhus.
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Tennisbaner – tennisbanene i Sopot har gitt utmerkede muligheter for aktiv fritid helt siden 1897, da den
første tennisbanen ble åpnet. I dag er 28 tennisbaner åpne for allmennheten, blant annet
7 innendørsbaner.
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Medeltida fästning – lämningar från
en fästning från 800-1000 e. Kr.,
omgiven av två bäckar och belägen på
en skogig kulle med en borggård och
jordvallar högst upp. Den är numera ett
friluftsmuseum och fungerar som arena för
utställningar, festivaler och pedagogiska
möten som främjar pommersk historia och
kultur från tidig medeltid.

Middelalderborg – rester av en borg som stammer fra perioden mellom 700- og 900-tallet. Borgen, som er
omkranset av to små elver, ligger på en skogkledd ås, og på toppen av denne er det en borggård omgitt av
jordvoller. Borggården er i dag friluftsmuseum, et sted hvor du kan oppleve utstillinger, festivaler og formidling
av pommersk kultur og historie fra tidlig middelalder.

Aquapark Sopot – m e d v a t t e n a ttraktioner för besökare i alla åldrar.
Huvuddelen av Aquapark består av
simbassänger i olika storlekar som binds
samman av kanaler och broar. Det ﬁnns
också vattenrutschbanor och ﬂera bastur.
Dessutom lockar Aquapark med bowlingbana, amﬁteater och en restaurang.
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Sopot vannpark – med vannattraksjoner for besøkende i alle aldrer. Hoveddelen av vannparken består
av svømmebassenger i ulike størrelser bundet sammen av kanaler og broer. Det er også sklier og en rekke
saunaer. Vannparken har dessuten bowlinghall, amﬁteater og restaurant.
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Skogsoperan – denna amﬁteater
med tak och omgiven av grönska ses
av experterna som en av Europas
bästa rent akustiskt. I publiken ryms
5 000 åskådare och här har stjärnor som
James Brown, Charles Aznavour, Whitney
Houston, Annie Lennox, sir Elton John,
Lionel Richie, Bryan Adams, Sting och
Simply Red uppträtt.
S ko g s o p e ra n ä r ä v e n h e m å t P o l s k a
F i l h a r m o n i s k a O r ke s t e r n i S o p o t , e n
stråkorkester som uppträder i Europas ﬁnaste
konserthus.

Skogsoperaen – et overbygd amﬁteater omgitt av frodige trær, regnes som en av de beste i sitt slag
i Europa når det gjelder akustikk. Skogsoperaen har en publikumskapasitet på 5000 og har hatt besøk av
verdensstjerner som James Brown, Charles Aznavour, Whitney Houston, Annie Lennox, Sir Elton John,
Lionel Richie, Bryan Adams, Sting og Simply Red.
Skogsoperaen er hjemmet til den polske Sopot kammerﬁlharmoni, et strykeorkester som opptrer i Europas
fremste konserthus.

Skalliga berget – med en nästan
300 meter lång ankarlift (110 meter
över havet och en höjdskillnad på 39
meter) i utkanten av Tri-Citys landskapspark. Här är platsen där du kan åka
skidor och beundra havsutsikten på
samma gång. Det ﬁnns två skidbackar för
besökare, en kälkbacke, ett avgränsat
skidskoleområde, professionella instruktörer,
en utmärkt uthyrningsservice och en snöpark
för alla som älskar att åka snowboard.
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Det skallede ellet – er et skianlegg med en nesten 300 meter lang skiheis med T-kroker (110 meter over
havet, med en høydeforskjell på 39 meter) ved landskapsparken Tricity, der du kan stå på ski mens du nyter
havutsikten. Anlegget har to skibakker for besøkende, en akebakke, et avmerket område for skiskolen,
profesjonelle instruktører, utmerket skiutleie og skitjeneste samt en snøpark for snøbrettentusiaster.
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Sopoteka – är en toppmodern ﬁlial
t i l l S o p o t s b i b l i o t e k m e d ﬂ e ra
avdelningar. Här ﬁnns en datorworkshop, musikstationer, ett läsrum
med solstolar, tysta arbetsplatser och en
b a r n h ö r n a m e d s p e l ko n s o l e r o c h
färgglada byggklossar. Sopotekas hjärta
består av ett multifunktionsrum som
fungerar som biograf, teater och scen för
författarsamtal, poesikvällar samt rese- och
historieföreläsningar.

Sopoteka – er den toppmoderne avdelingen ved biblioteket i Sopot. Her ﬁnner du en rekke stasjoner
med dataverksteder, musikkstasjoner, leserom med strandstoler, stillerom med arbeidsplasser og
et barnehjørne med konsoller og fargerike byggeklosser. Stedets hjerte er et multifunksjonelt rom som
fungerer som kino, teater, møtested for forfattere, lyrikkvelder og forelesninger om reiser og historie.

Sportarenor

S ko g s s t a d i o n ä r e n f u l l s k a l i g
friidrottsarena där nuvarande och
framtida OS-hopp tränar. Läget i TriCitys landskapspark gör arenan till en av
Europas allra vackraste.
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Ogniwo Edward Hodura-stadion är en
förstklassig, fullskalig och upplyst idrottsplats
med konstgräs och toppmodern infrastruktur. Anläggningen uppfyller alla krav för
ligamatcher, amatörsport och team-building.

Stadioner
Skogsstadionet er en fullskala friidrettsarena, der nåværende og fremtidige toppidrettsutøvere trener.
Beliggenheten i landskapsparken gjør dette til et av de vakreste idrettsanleggene i Europa.
Ogniwo Edward Hodura stadion er en eksklusiv, opplyst bane i fullskala med kunstgress og toppmoderne
infrastruktur. Anlegget oppfyller alle krav til profesjonelle kamper, amatøridrett og teambygging.
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Sopots stadsmuseum – h u s e r a r
i den historiska Villa Claaszen,
uppförd 1904. Bottenvåningens
pampiga salar rekonstruerades med
hjälp av fotoarkiv från tidigt 1900-tal och
den tidigare inredningen. Idag ﬁnns här
en permanent utställning om historisk
inredning. En trappa upp ﬁnns ﬂer
utställningssalar och varje år presenterar
museet tillfälliga utställningar med olika
perspektiv på Sopots historia.

Sopot Museum – ligger i Villa Claaszen, bygd i 1904. De staselige rommene i første etasje er rekonstruert
ved hjelp av arkivfoto fra tidlig 1900-tall, kombinert med den opprinnelige innredningen. I dag fungerer
villaen som en permanent historisk utstilling av borgerskapets interiør. I første etasje er det midlertidige
utstillinger. Museet arrangerer hvert år midlertidige utstillinger om ulike aspekter av Sopots historie.

Fiskehamnen – utöver matstånden
med färsk och rökt ﬁsk ﬁnns även ett
litet ﬁskemuseum i den vackra hamnen.
Fiskebåtarna som ligger förtöjda vid
stranden är en av Sopots mest fotograferade vyer. Missa inte ﬁskartorget
i närheten, där ﬁskarna etablerade sig 1914
på grund av det ökande antalet spaturister vid
piren.
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Fiskehavnen – i tillegg til boder med fersk og røkt ﬁsk har den vakre ﬁskehavnen også et lite
ﬁskerimuseum. Fiskebåtene som ligger fortøyd ved stranden, er noen av de mest populære fotomotivene
i Sopot. Vi anbefaler et besøk på ﬁskerplassen, dit ﬁskerne ﬂyttet i 1914 på grunn av stadig ﬂere
kurbadturister ved piren.
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Sopots segelsällskap – är ett av
Polens största och mest moderna
centrum för vindsurﬁng. Sällskapet har
kopplingar till världsberömda seglare
och är en utmärkt bas för rekreation.
Under sommaren ﬁnns här uthyrning och
försäljning av vindsurﬁngutrustning samt
kurser inom vindsurﬁng och katamaransegling. Polens största katamaranklubb,
UKS Navigo Sopot, ligger precis intill.

Sopot seileklubb – er et av de største og mest moderne brettseilingssentrene i Polen. Hit kommer
verdenskjente utøvere, og det er også et utmerket sted for fritidsseiling. I sommersesongen har
seileklubben utleie av brettseilingsutstyr og en brettseilings- og katamaranskole. UKS Navigo Sopot, Polens
største katamaranklubb, ligger rett ved siden av.

Sopots Hippodrom – står värd för
internationella hästtävlingar och hit
kommer både lokalinvånare och
turister för att roa sig. Hippodromen
har en utmärkt bana och är idylliskt
belägen intill skogiga moränkullar och
Gdańskbukten, vilket gör den till en av de
bästa sportarenorna i sitt slag. Läktarna är
placerade på ett sådant sätt att hippodromen är världens enda hästsportarena
med utsikt över havet. Sopots Hippodrom står
värd för den internationella banhoppningstävlingen CSIO*****, kapplöpningar och många
andra, inte nödvändigtvis hästrelaterade,
evenemang.
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Sopot hippodrom – er vertskap for internasjonale hesteveddeløp og fungerer som rekreasjonssenter for
både lokalbefolkning og turister. Hippodromens utmerkede bane og vakre beliggenhet ved skogkledde åser
og Gdańsk-bukten gjør den til en av de ﬂotteste sportsarenaene i sitt slag. Dette er også den eneste
travbanen i verden hvor du har havutsikt fra tribunen. Sopot hippodrom er vertskap for CSIO*****
internasjonale sprangridningskonkurranse, hesteveddeløp og en rekke andre arrangementer.
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ERGO ARENA – denna toppmoderna
sport- och nöjesarena har plats för hela
15 000 åskådare. Arenan är konstruerad
för att kunna rymma många olika sporter
och även garantera högkvalitativa konserter
och teaterföreställningar. Tack vare den
rejäla teknikanläggningen anordnas här även
konferenser, aﬀärsmöten, mässor, banketter,
galor och andra mer informella evenemang.
År 2014 stod ERGO ARENA värd för IAAF:s
inomhusvärldsmästerskap.
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ERGO ARENA – denne toppmoderne sports- og underholdningsarenaen har plass til hele 15 000
tilskuere. ERGO ARENA er tilpasset mange sportsgrener, og her kan du oppleve idrettsarrangementer,
konserter og teaterforestillinger i toppklasse. Arenaen er fullt utstyrt med tekniske fasiliteter som er
tilrettelagt for konferanser, forretningsmøter, messer, banketter, gallaer og mer uformelle tilstelninger.
I 2014 var ERGO ARENA vertskap for IAAF innendørs-VM i friidrett.

Turistkortet / Turistkort

0011111
Krzysztof Kowalski
01.08.2018 - 15.08.2018

rabatterad biljett till piren
rabatter på restauranger och klubbar i Sopot
specialerbjudande på spabehandlingar
och kulturcenter
spesiell rabattert billett for piren
rabatter på restauranter og klubber i Sopot
spesielle tilbud på SPA-behandlinger
og kultursentre

För mer information, besök / Mer informasjon på visit.sopot.pl
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Information / Informasjon

© Google Maps

Transport från ﬂygplatsen till Sopot:
ź buss 122
ź taxi
ź PKM/SKM lokaltåg med transfer vid
stationen Gdańsk Wrzeszcz

Transport fra ﬂyplassen til Sopot:
buss 122
ź drosje
ź PKM / SKM intercitytog med overgang
på stasjonen Gdańsk Wrzeszcz

Eko Bilpark

Eko Bilparkering

I juli och augusti ﬁnns gratis dygnet runtparkering för över 700 bilar på ERGO ARENA.

I juli og august er det gratis parkering hele døgnet
med plass til over 700 biler ved ERGO ARENA.

Melex eldrivna bussar kör dig från
parkeringen till Sopot city och stranden
varje dag.

Med elbiler fra Melex kan du komme deg fra
parkeringsplassen til sentrum av Sopot og
stranden hver dag.

Viktiga telefonnummer

Viktige telefonnumre

Nödnummer .............................................. 112

Nødnummer .............................................. 112

Vattenskydd ......................... +48 601 100 100

Sjøredningstjeneste ............ +48 601 100 100

Ambulansservice
Chrobrego 10 ..................... + 48 58 555 81 03

Ambulansetjeneste
Chrobrego 10 ..................... + 48 58 555 81 03

Turistbyrån
ź Plac Zdrojowy 2, + 48 790 280 884
ź Dworcowa 4, + 48 733 535 205
e-mail: it@visit.sopot.pl

Turistinformasjonskontoret
ź Plac Zdrojowy 2, + 48 790 280 884
ź Dworcowa 4, + 48 733 535 205
e-mail: it@visit.sopot.pl

ź
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KÄRA TURIST,
KJÆRE TURIST,

RESPEKTERA
VIS RESPEKT NÅR

Jag respekterar grannarna
och stör dem inte om nätterna.

SOPOT!

Jeg tar hensyn til naboene og
forstyrrer dem ikke om natten.

DU BESØKER SOPOT!
Jag dricker alkohol på restauranger
och pubar, inte i det oﬀentliga rummet
eller på stranden.
Jeg nyter alkohol i restauranter og puber,
ikke på oﬀentlig sted eller på stranden.

Jag använder oﬀentliga
toaletter och skräpar inte ner.

Om du ser något
oroande, reagera!

Jeg benytter oﬀentlige
toaletter og forsøpler ikke.

Skulle du få problemer, ber vi
deg kontakte følgende etater!
Kommunala väktare
/ det kommunale politiet

Polis / politiet

Nödnummer
/ nødnummer

Jag parkerar bilen på avsedda
platser eller på Eko-parkeringen
(intill ERGO ARENA).
Jeg parkerer på oppmerkede plasser
eller på Eko Car Park (ved ERGO ARENA).

