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Secondary cities i 

POLEN
2019 är året då ”Secondary cities” blir allt mer populära 

att resa till. Fenomenet kallas för ”Secondary’s och är 
när en stad blir populär fastän den inte ligger högst 

upp på listan i den urbana hierarkin. Vi har tittat 
närmare på ”secondary cities” i Polen.
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En andrahandsstad eller som det 
coolare namnet ”Secondary city” 
antyder så handlar det om en stad 
som ligger i ett land som tidigare 
ansetts som mindre coolt att resa 

till. Exempel på andrahandstäder i Europa 
är Warszawa, Krakow, Gdynia och Gdansk. 
Alla ligger i Polen, och fick under andra 
världskriget stora delar av sina bebyggelser 
förstörd. Eer krigen har det som förstördes 
sakta restaurerats och idag erbjuder dessa 
städer en enorm rikedom av pampig 
arkitektur. 
 
Krakow
Krakow är kanske Europas bäst bevarade 
medeltidsstad och är sedan 1978 listad som 
ett världsarv. Här njuter du av källarvalv, 
slitna 1800-tals fasader, mustig öl, 
surkålspiroger, klassiska pianokonserter och 
polskjudisk kultur. 

Magnifika torget Rynek Glownt är den 
självklaraste startpunkten för en helgs 
livsnjutning i Krakow. Det är från 1200-talet 
och är ett av Europas största torg. 
Wawelkullens gotiska slott och katedral, med 
sin fascinerande arkitektur, är ett måste under 
ett besök i Krakow. Även Kazimierz, Krakows 
gamla judiska kvarter, är väl värda ett besök 
och är idag fulla av kaféer, restauranger och 
museer. När du ändå befinner dig i Krakow 
så se till att ta dig till Wieliczka, en saltgruva 
som ligger cirka 15 kilometer bort. Det som 
gör denna gruva unik är att allting här är gjort 

av salt – från golv till tak. Många turister vill 
även passa på att besöka förintelselägret 
Auschwitz som ligger en och en halv timme 
utanför staden. Om du inte har tid för det kan 
du istället gå till museet Oskar Schindlers 
fabrik där du får lära dig om Nazitysklands 
invasion under andra världskriget. 

Copernicus Hotel
Copernicus Hotel är medlem i den exklusiva 
hotellklubben Relais & Chateaux och ligger 
på stadens äldsta gågata, Kanonicz. På 
detta lyxiga hotell bor du ståndaktigt, i 
en unik hotellmiljö med historiska anor. 
I århundraden var denna fantastiska 
hotellbyggnad en del av katedralen och värd 
för den intellektuella och finansiella eliten i 
Krakow. 

Det är lätt att förstå varför. De vackert 
dekorerade väggarna är prydda av dyrbara 
polykrommålningarna och har inskriptioner 
från 1500-talet. Sängarna är bekväma med 
vackert snidade huvudgavlar och lakanen är i 
mjukaste egyptisk bomull.

I hotellets källarvalv finns ett lyxigt 
L’Occetaine - spa där det är skönt att 
vila kroppen eer en låg dag på stan. På 
hotellet finns även en gemytlig restaurang 
som erbjuder ett fåtal utvalda rätter eer 
historiska polska recept som tolkats på 
ett innovativt sätt av kocken - Marcin 
Filipkiewicz. Varje måltid åtföljas av ett noga 
utvalt vin eer Sommeliers förslag. 

Copernicus Hot
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Hotel Stary
Detta hotell är unikt på så många sätt. 
Inte nog med att hotellet vann pris för 
den vackraste hotellinredningen på den 
välkända Paris-tävlingen Prix Villègiature 
för några år sedan. Hotel Stary är 
dessutom återuppbyggt i ett magnifikt 
hus i 1500-stil, mitt i centrala Krakow 
med bästa läge. Hela hotellet andas lyx 
med sina orientaliska mattor, exotiska 
trädetaljer, finaste silke och vackra 
marmordetaljer. 

Hotel Grodek
Detta lugna och exklusiva 
femstjärnshotell är perfekt för det 
romantiska paret som önskar enskildhet 
under semestern. Hotellet är inrett med 
exklusiva material i klassisk medeltidsstil. 
Endast 10 minuter bort från Krakow 
centrum och 2 km bort från Oskar 
Schindlers fabrik.  Självklart finns alla 
bekvämligheter tillhands som anses 
värdiga ett lyxhotell av denna kaliber. 

Warszawa
Warszawa är perfekt för härliga 
vårpromenader och har mängder av 
gröna parker lite varstans i centrum. Den 
största och vackraste av dem alla är Park 
Lazienki, som anses vara Polens eget 
Versailles med sitt omgivande stillsamma 
vatten. Längs med ena långsidan hittar du 
en staty av Chopin och vill du lyxa till det 
ordentligt så bokar du en lunch i parkens 
mitt, på pampiga Belvederepalatset. Om 
denna restaurang får en Michelin stjärna 

inom kort skulle  det inte förvåna mig. 
Slottet och gamla stan, Stare Miasto, 
är Warszawas mest kända sevärdheter, 
tätt följt av torget Rynek Starego Miasta 
- Warszawas hjärta. Detta charmiga torg 
med alla sina uteserveringar binder 
samman Gamla stan och den breda 
Krakowskie Przedmiescie, som senare 
mynnar ut i shoppinggatan Nowy Swiat. 
Opasly Tom är ett namn att lägga på 
minnet som erbjuder de mest luxuösa 
polska specialiteter du kan tänka dig. 
Mycket populär middagsrestaurang 
som även har en svårslagen 7-rätters 
provsmakningsmeny. Boka bord i god tid. 

Även Panorama bar på 40:e våningen 
på Hotell Mariott är värd ett besök. 
Härifrån är utsikten makalöst vacker och 
cocktailen både luxuösa och prisvärda. 
De behagliga priserna i Warszawa lockar 
inte enbart europeiska weekendresenärer 
utan även konstnärer och andra 
kulturskapare som börjar tycka att Berlin 
är för dyrt. Nya gallerier, designbutiker 
och barer poppar upp lite var stans. 

Hotel Bristol 
Är det någon stans du ska bo på lyxhotell 
så är det i Polen. Lyxigast av dem alla 
är femstjärniga Hotell Bristol, A Luxury 

Hotel Stary

Collection Hotel, som ligger mitt i stan i 
en renoverad art deco-fastighet från 1901. 
Hotell Bristol har en anrik historia. Här 
har storheter som Marlene Dietrich, Dalai 
Lama och JFK bott, och det går att hyra 
limousine med privatchau¥ör. Hotellet 
ligger granne med presidentpalatset 
och du kan lätt promenera till Slottet, 
Gamla Stan och andra sevärdheter. 
Nyligen renoverade hotellet och jag 
kan konstatera att de har lyckades 
med bravur att kombinera historia 
med modern komfort. Fasaden är i 
neorenässansstil och de 168 rummen och 
38 sviterna, är alla i snyggaste Art Deco 
stil. Det finns flera fina möjligheter för mat 
och dryck på Hotel Bristol; restaurang 
Marconi med ett utmärkt italienskt 
kök, Bristol Wine Bar och Kolonnbaren 
i Art Nouveau stil, samt traditionsrika 
Café Bristol som ligger i anknytning till 
hotellet. Här är stämningen oslagbar och 
bakverken utsökta. En dag som börjar 
där, börjar bra.

Gdynia
Till Gdynia åker du enklast med färja 
från Karlskrona. Färjeöverfarten tar 
cirka 10 timmar och om du åker på 
natten kan du bekvämt sova dig igenom 
resan. Gdynia är i grund och botten en 
utpräglad hamnstad som utvecklats till 
ett populärt shoppingmecka. Här hittar 
du bland annat norra Polens största 
galleria, Centrum Riviera. Är du sugen 
på bra mat så hittar du det enklast på 
någon av de många restaurangerna 
längs strandpromenaden. Är det 
strandpromenader i vattenbrynet som 
lockar har Orlowo en väldigt fin strand 
med färgglada fiskebåtar och en 
pittoresk liten fiskrestaurang. Stranden 
fortsätter sedan hela vägen bort till Sopot 
(grannstaden). Gillar du musik får du 
inte missa utomhusfestivalen Heineken 
Open‘er. Den äger rum i juli och bjuder på 
världsartister av högsta klass. Då sjuder 
Gdynia av liv och rörelse!

Quadrille
Gdynia är full av vackra parker och i en 
av de allra vackraste hittar du Quadrille, 
ett litet 1700-talspalats som inspirerats 
av Alice i underlandet. Detta mysiga 
hotell är medlem i hotellklubben Relais 
& Chateaux, vilket borgar för kvalitet 
och lyx, och är som en sagodröm med 
flera detaljer som gör vistelsen helt unik. 
Genom en klassiska barnbokstunnel, 
som förbinder de två delarna av hotellet 
med varandra, uppmanas gästerna att 
passera från ena sidan av spegeln till 
den andra. Alla rum har namn eer en 
berömt klassisk författare och hand eller 
hennes roman. Varje detalj har man tänk 
på och hela atmosfären andas magi 
och romantik. Restaurangen är inget 
undantag. Här inbjuds du att följa den 
vita kaninen in bland dynerna i förtrollade 
goda kulinariska upplevelser. 

Gdansk
Gdansk är staden som erbjuder 
kulinariska upplevelser utöver det 
vanliga. Polen har länge ha ett oförtjänt 
rykte om att servera fet och friterad mat 

vilket inte alls stämmer i Gdansk som 
snarare inriktat sig på diverse nyttiga 
smakupplevelser. Ett av de trevligaste 
turistmålen är världens största tegelkyrka, 
St. Mary som framförallt är känd för sin 
vackra klocka inne i kyrkan. Även det nya 
museet om andra världskriget är värt ett 
besök. Det behandlar kriget men inte 
bara från Polens sida utan från de olika 
inblandade länderna.
 
Hotell Puro
En ultramodern designdröm mitt i 
stadens historiska hjärta, Granary 
Island. Alla stora turistmål som St. Mary 
kyrka, stadshuset och nyöppnade WWII 
museet, ligger en kort promenad bort. 
Rummen är supereleganta och det är den 
Londonbaserade studio DeSallesFlint som 
ligger bakom den coola designen med 
mängder med utplacerade konstföremål, 
naturligt ljus och urmoderna duschar.

Ta sig hit
Polska flygbolaget Lot Airways flyger 
direkt till Warszawa från ett antal nordiska 
destinationer. 
Från Skavsta, Landvetter, Oslo och Sturup 
flyger lågprisbolaget Wizzair.
Det går även att ta nattfärjan Nynäshamn-
Gdansk eller Karlskrona-Gdynia.
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