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>> SHOPPEN
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Kungliga Operan

ROUTE
NORRMALM
OVER DE ROUTE

In deze wijk krijg je het ‘ik-ben-in-een-grote-stadgevoel’. De wandeling leidt je door het drukke
winkelcentrum van de stad. Natuurlijk kom je alle bekende winkelketens tegen, maar juist de
kleinere winkels die je niet overal ziet, maken de wandeling aantrekkelijk. En niet te vergeten
het grote cultuuraanbod! Kom je voor de meer bijzondere winkels, doe deze wandeling dan
niet op zondag; dan zijn de meeste gesloten.

DE WIJKEN

Norrmalm, ook wel City genoemd, is het stadscentrum van Stockholm. Het is er altijd druk
met winkelend publiek en zakenlui. Halverwege de vorige eeuw vond men dat het centrum
een opknapbeurt verdiende. In het kader van de vernieuwing zijn toen grote delen van het
oorspronkelijke stadscentrum platgegooid en herbouwd. Daardoor zijn grote architectonische
verschillen ontstaan. Aan de ene kant heb je de moderne, kille hoogbouw op Hötorget en
Kulturhuset aan Sergels Torg uit de jaren 60, en aan de andere kant klassiekere gebouwen als
Kungstornen en Konserthuset uit de jaren 20. En nog steeds wordt er, vooral in de buurt van
het Centraal Station, veel hoogbouw bijgebouwd.
Drottninggatan, Hamngatan en Kungsgatan zijn de bekendste winkelstraten van Stockholm.
Hier vind je alle grote winkelketens, warenhuizen en diverse overdekte winkelcentra.
Er zijn verschillende grote pleinen in de wijk. Op Hötorget is een bloemen- en fruitmarkt met
roepende marktlui. ’s Zondags is hier een rommelmarkt. Op Sergels Torg raast het verkeer
langs de glazen fontein, hangen jongeren in groepjes rond op de trappen of verzamelen zich
mensen met spandoeken en vlaggen voor een demonstratie. Ook metrostation T-Centralen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.10 km)
Begin boven in het park Observatorielunden. Na de klim hiernaartoe kun je bijkomen met een
koel sapje en een wafel

. Verlaat daarna het park en loop Drottninggatan in. Hongerig? Ga

dan naar rechts of links bij Tegnérgatan
Na een koffiepauze

. Vervolg anders je weg op Drottninggatan.

loop je weer verder. Kijk intussen naar de grond en probeer

Strindbergs teksten te vertalen

. Sla even linksaf Wallingatan in om de

plafondschilderingen in de kerk te bekijken

. Weer terug op Drottninggatan is het tijd om

te shoppen! Pas bij Fröken söt een vrolijke jurk
in en bestel taco’s

en geniet van dans

. Ga even verderop rechts Barnhusgatan
. Loop via de binnenplaats van het

congrescentrum terug naar Drottninggatan en steek recht over de poort door naar de tuin van
het badhuis
handwerk

. Wandel daarna door tot Kungsgatan en ga even rechts voor Zweeds
. Loop dezelfde weg terug en steek het kruispunt met Drottninggatan over.

Loop PUB voorbij. Daarna zie je aan je rechterhand de marktkramen van Hötorget al
de korte zijde ligt de markthal
de beeldengroep ervoor

. Loop over de markt en bekijk het concertgebouw

opbergmateriaal koop je bij Granit

. Even verderop zie je de torens

tweede viaduct kun je terecht voor een snelle hap
naar Regeringsgatan. Steek over voor chocola

. Onder het

. Dan ga je hiernaast met de roltrap
en ga links voor een drankje en een hapje

. Loop daarna weer terug over Regeringsgatan tot je bij Mäster Samuelsgatan komt.
Steek hier schuin naar rechts over. Kijk uit over het plein met de glazen obelisk

Veruit het grootste deel van het cultuuraanbod in Stockholm vind je in Norrmalm: (klassieke)

designgadget

concerten, theatervoorstellingen, opera’s, exposities, metrokunst of gewoon een filmpje
kijken behoren allemaal tot de opties.

hebben een stukje verderop nog een kans van slagen

Hötorget + Sergels Torg + Nordiska Kompaniet + Kungsträdgården + metrokunst

en

. Vanaf het plein ga je rechts weer verder over Kungsgatan. Mooi

ligt aan dit plein. Genieten doe je op Kungsträdgården: van de zon, het winterweer,
openluchtconcerten, festivals en andere activiteiten.

WEINIG TIJD

. Aan

de trap naar beneden. In de kelder van Kulturhuset

kun je op zoek gaan naar een leuke

. Loop via Hamngatan naar hét warenhuis van Stockholm

. Mannen

. Loop dan verder via

Norrmalmstorg naar het Berzeliipark als je zin hebt in Aziatisch eten
je de boot nemen naar Fjäderholmarna

. Neem

. Op Nybrokajen kun

, anders loop je door naar Kungsträdgården

Bekijk kunst in het metrostation met de ingang aan Arsenalsgatan

, de rode kerk

.
en

bezoek Kungliga Operan
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. Eindig de wandeling met Zweedse husmanskost

.
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KAFé HIMLAVALVET - ETEN & DRINKEN

Kafé Himlavalvet ligt op de top van de heuvel in het park Observatorielunden. Het kost even
moeite om boven te komen, maar dan geniet je des te meer van de verse flädersaft
(vlierbloesemsap) met daarin bevroren frambozen of van een versgebakken wafel met jam.
Vooral in de zomer is dit een heerlijke plek om aan de drukte van de stad te ontsnappen.
drottninggatan 120, www.kafehimlavalvet.se, +46(0)8-314041, zie website voor tijden, lunch
98 sek, t-bana rådmansgatan

drottninggatan 102b, www.kafeesaias.se, +46(0)8-684396, ma-vr 7.30-17.00, za-zo
10.00-17.00, lunch 90 sek, t-bana rådmansgatan

ADOLF FREDRIKS KYRKA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Adolf Fredriks Kyrka is gebouwd tussen 1768 en 1774. Opvallend zijn de schilderingen uit
1899 van Julius Kronberg in de koepel en de kristallen doopvont van het beroemde Zweedse
glasmerk Orrefors.
holländargatan 16, www.adolffredrik.se, +46(0)8-207076, ma~13.00-19.00, di-zo 10.00-16.00,
entree gratis, t-bana hötorget

KöTTMäSTARN - ETEN & DRINKEN

Bij Köttmästarn draait het om vlees. Er is een slagerij waar je vlees kunt kopen, maar het is
leuker om aan te schuiven aan een van de robuuste tafels en ter plekke te genieten van een
vleesgerecht. Een suggestie: deel eerst een charcuterieplankje en bestel daarna ossenhaas,
een hamburger of kvällens långkok (langzaam gegaard vlees). Reserveren is niet mogelijk.
tegnérgatan 32, www.kottmastarn.se, +46(0)8-12211212, lunch ma-vr 11.00-17.00, bar en
restaurant ma-do 16.00-0.00, vr 16.00-1.00, za 12.00-1.00, slagerij , lunch 105 sek,
hoofdgerecht 175 sek, t-bana rådmansgatan

FRöKEN SöT - SHOPPEN

Met een jurk en tas van Fröken söt vrolijk je zelfs de meest grijze herfstdag nog op! Noppen,
ruiten, hartjes; alle mogelijke prints kom je hier tegen, zowel op de kleding als op de
accessoires. De kleine winkel hangt erg vol, maar de meiden die hier werken, weten alles
voor je te vinden en helpen je graag.
drottninggatan 94, fb fröken-söt, +46(0)8-6690600, ma-vr 11.00-18.30, za 11.00-17.30, t-bana
hötorget

ROLFS KöK - ETEN & DRINKEN

Bij Rolfs Kök hangen de stoelen aan de muur; niet om op te zitten, maar ter decoratie. Verder
is dit populaire wijkrestaurant sober ingericht. Chef Johan Jureskog houdt van de klassieke
keuken. Er zijn mensen die zonder een blik op de menukaart te werpen standaard zijn
signature dish bestellen: in rode wijn gestoofde ossenwangen met truffelaardappelpuree.
tegnérgatan 41, www.rolfskok.se, +46(0)8-101696, ma-vr 11.30-1.00, za-zo 17.00-1.00, 260
sek, lunch 139 sek, t-bana rådmansgatan

CITATEN IN DROTTNINGGATAN / STRINDBERGSMUSEET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

LA NETA - ETEN & DRINKEN

Veel Zweden eten elke vrijdag taco’s of tortilla’s. Een groepje Mexicanen runt daarom de
drukbezochte taquería La Neta. De taco’s zijn erg lekker, maar stel je niet te veel voor van de
entourage. Je taco ligt op een plastic bordje.
barnhusgatan 2, www.laneta.se, +46(0)8-4115880, ma-vr 11.00-21.00, za 12.00-21.00, zo
12.00-16.00, 49 sek per stuk, t-bana hötorget

DANSENS HUS - LEUK OM TE DOEN

August Strindberg (1849-1912) is een van de bekendere schrijvers van Zweden. In het
noordelijke deel van Drottninggatan zijn citaten uit zijn romans en gedichten in roestvrij staal
ingelegd in de bestrating. Wil je meer weten over deze auteur? Bezoek dan
Strindbergsmuseet.
drottninggatan 85, www.strindbergsmuseet.se, +46(0)8-4115354, di-zo 12.00-16.00, jul-aug
10.00-16.00, entree 60 sek, t-bana rådmansgatan

Dansens Hus is een theater voor moderne dans. Zowel Zweedse als internationale
dansgezelschappen staan hier op het podium. Elk jaar is er een dansfestival, Urban
Connection, met uiteraard dans, tentoonstellingen en workshops.
barnhusgatan 14, www.dansenshus.se, +46(0)8-50899090, zie website voor tijden en prijzen,
t-bana hötorget

KAFé ESAIAS - ETEN & DRINKEN

In Drottninggatan zitten niet zo veel leuke koffietentjes, maar Kafé Esaias is een uitzondering.
Koffie is de grote passie van het personeel, dat is opgeleid tot barista en met veel zorg een
espresso of een slow coffee bereidt. Deze koffiebar gaat doordeweeks al om 7.30 uur open,
dus als je echt een goede koffie nodig hebt om wakker te worden, kun je hier de dag
beginnen.
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Saskia gaat het liefst op zoek naar bijzondere adressen om te eten en drinken. De ene
dag geniet ze van het stadse leven op Söder met hippe koffietentjes,
NAME
onafhankelijke boetieks en galeries, het andere moment vind je haar op
Saskia
de Leeuw
Djurgården langs het water. Ze vindt niets heerlijker dan Stockholm in de zomer,
Photography
wanneer de dagen op hun langst zijn.
Hans Zeegers, Ton van
Veghel, Nancy Lee
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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SASKIA DE LEEUW
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