
 
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (NORD EUROPA) 
 
ESTOCOLM  
Capital i ciutat més gran de Suècia amb una població de més de 765 000 habitants, un milió més si 
comptem la seva àrea metropolitana. La seva ubicació és molt especial ja que ha estat construïda en 14 
illes en la desembocadura del llac Mälaren en el Mar Bàltic que estan unides per 53 ponts i que en el 
conjunt compta amb un arxipèlag que té més de 24.000 illes i illots. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Al principi la ciutat va créixer al costat del Llac Mälaren, però en baixar el nivell de l'aigua es va fer 
impossible l'arribada dels vaixells i es va traslladar a la seva ubicació actual. Va ser Birger Jarl, principal 
cap de Suècia a mitjans del s. XIII, qui va manar construir un fort en un illot estratègic on l'aigua dolça 
entrava en el mar, controlaven el tràfic en les vies navegables amb troncs de fusta col·locats com a 
barrera.  
 
La primera constància de la seva existència són dues cartes de l'any 1.252 comptant amb un castell que 
mai va ser pres per la força. Durant el període del Kalmar Union les tres corones de Suècia, Noruega i 
Dinamarca eren governades pel rei suec. Cap a finals del s. XV, va ser un centre comercial important i 
es basava en gran part en el comerç amb coure i ferro cap al continent europeu. 
 
A la fi del XVI comptava amb 9.000 habitants que van passar a 60.000 un segle més tard, coincidint 
amb la seva màxima expansió. En 1.634 va ser proclamada capital de Suècia. En 1711 la pesta va 
arribar a causar una mitjana d'1.200 morts al dia i la ciutat i el país va patir estancament. Avançat el s. 
XVIII van destacar les arts i les ciències però a la fi d'aquest segle després de l'assassinat del rei 
Gustau III va arribar una altra vegada l'estancament. 
 
En 1.912 va acollir els Jocs Olímpics d'estiu. Va créixer la indústria i es va expandir amb rapidesa, 
superant els 360.000 habitants en 1.915. En els anys 70 va arribar la següent gran transformació, amb 
l'aparició de nous nuclis i suburbis als afores de la ciutat i amb la construcció de grans blocs, amb 
oficines, noves autopistes, etc. En els anys 80 es va convertir en un lloc molt car, en els 90 va arribar la 
recessió i la devaluació de la corona que va aconseguir un augment del turisme. Es va agilitzar la 
llicència per a obertura de bars i restaurants, i l'horari en què es podia servir alcohol, que va donar forma 
a l'Estocolm que veiem en l'actualitat. 
 
Idioma: L'oficial és el suec, però l'anglès és parlat per gairebé tots els seus habitants. 
 
Moneda : corona sueca (SEK). Aproximadament 1EUR = 9-10 SEK. La targeta de crèdit s'accepta 
gairebé a tot arreu, fins i tot és habitual poder pagar en euros, però el canvi ho retornen en corones 
sueques 
 
Metro : té gairebé 110 km de llarg i 3 línies principals: verd, vermella i blava. Identifiquem les estacions 
amb una T blava. 
 
Autobusos: les més utilitzades pels turistes la 47, que ens porta a Gröna Lund, Skansen i Vasamuseet i 
la 69,que ho fa a Kaknästornet. 
 
Propines: s'inclou en el compte de restaurants, bars i cafeteries. Es deixa si estàs satisfet amb el 
servei, i l'import és lliure, però el normal és un 10%. 
 
Compres: Hi ha diversos centres comercials. El més antic i prestigiós és NK, en Hamngatan, amb 
gairebé 100 anys d'història. Åhléns City és el més gran, al carrer per a vianants Drottninggatan. 
Sturegallerian és un complex exclusiu amb comerços, restaurants i els famosos banys de Sturebadet. 
En Gallerian, també al carrer Hamngatan, podem trobar de tot.  



 
 
Estocolm s'ha convertit en referència de disseny i decoració. Fustes clares i línies senzilles, són 
característiques habituals en les seves botigues. Al carrer Österlånggatan, hi ha botigues-taller on 
trobarem artesania i el carrer Västerlånggatan està ple de botigues de records. 
L'horari comercial sol ser de 10 a 18 hores de dilluns a divendres, de 10 a 16 els dissabtes i de 12 a 16 
els diumenges. Les galeries i els grans magatzems acostumen a allargar una mica aquests horaris.  
 
IKEA: La seva botiga més gran al món està en Kungens Kurva. Hi ha autobusos gratis des de 
Regeringsgatan 17 cada hora en punt d'11 a 17 de dilluns a divendres i tornen a les mitjes.  

 



 
 
QUE VEURE 
Gamla Stan : La ciutat medieval, carrers estrets i empedrats, aquí va néixer Estocolm fa més de set-
cents anys, Una font recorda el bany de sang en guerra amb els danesos. Altres monuments que 
destaquen són: Palau Reial, Edificat en part sobre restes del vell palau Tres Corones, que va quedar 
destruït en un incendi en 1.697, és un dels edificis barrocs més destacats del Nord d'Europa. La seva 
construcció va acabar en 1.754, els seus primers ocupants van ser Adolf Frederic i la seva esposa 
Lovisa Ulrika. La seva decoració interior va iniciar el que es coneix com a estil gustavià. 
 
En l'actualitat el palau és el lloc de treball del rei però la família real resideix en el Palau de 
Drottningholm. Es poden visitar els salons oficials: la Sala Nacional i Les Sales de les Ordres, la Càmera 
del Tresor i el Museu Antic de Gustau III. 
 
Catedral d'Estocolm : És l'església més antiga de la ciutat. Va començar sent una petita església rural, 
construïda al segle XIII. De l'edifici inicial solament es conserven les pedres del mur. L'exterior és del s. 
XVIII. La seva torre, de 66 metres d'alt, allotja quatre campanes, la major d'elles de 6 tones. 
 
En el seu interior trobem una escultura molt simbòlica en la història del país: Sant Jordi, el drac i la 
princesa, del s. XIII en la qual Sant Jordi representa Suècia i el drac Dinamarca. 
 
Església de Riddarholm : Església monàstica medieval que va servir d'església funerària dels reis 
suecs durant diversos segles.  
 
Ajuntament : Una de les principals atraccions turístiques de la ciutat. Construït entre 1.911 i 1.923 és 
un dels edificis més destacats del període nacional romàntic. El seu Saló Blau i Sala Daurada són 
l'escenari cada any de la entrega del premi Nobel. Hi ha visites guiades tots els dies a les 10 i a les 12 
hores, i a l'estiu també a les 11, 14 i 15 hores). 
 
Museu Vasa : Alberga la fragata Vasa, del s. XVII, el buc de guerra més poderós de la seva època amb 
64 canons, es va enfonsar en el fiord als pocs metres de ser botat i recuperat en 1.961. Va ser restaurat 
i netejat i es va construir el Museu per exhibir-lo en condicions d'il·luminació que permeten el seu 
manteniment. Es pot veure filmacions de com es va rescatar 
 
Skansen: Museu a l'aire lliure fundat en 1.891, el primer al món de la seva classe. Permet conèixer la 
història de Suècia en miniatura. Compta amb més de 150 edificis de tot el país, del s. XVIII al XX. 
També compta amb animals típics escandinaus, com l'alci, el ren i el llop. 
 
Kulturhuset: És el centre per a totes les manifestacions artístiques de la ciutat: fotografia, art, disseny, 
moda, teatre i multimèdia. Compta amb l'única biblioteca sueca consagrada als còmics. 
 
Un lloc curiós és el Absolut Ice Bar, primer bar de gel permanent, que està en el Nòrdic Sea Hotel, en 
el centre de la ciutat. La temperatura en el seu interior és -5°C durant tot l'any. Mobles, gots, … tot en el 
seu interior és de gel, i la capacitat màxima és 30 persones. L'entrada inclou roba d'abric i una beguda. 
 
Bus turístic: Els autobusos surten de Gustav Adolfs Torg amb recorreguts per la ciutat amb traducció a 
diversos idiomes. A la primavera i estiu, època dels creuers, funcionen els de segon pis descobert, que 
té parada en les principals atraccions i permet pujar i baixar quantes vegades es desitgi per un període 
de 48 hores. Si arriba un creuer solen fer un sortida des del port, cal estar atent i baixar ràpid del vaixell. 
 
Stockholm Sightseeing: ofereix visites guiades a les illes més cèntriques, permetent admirar aquesta 
ciutat envoltada d'aigua. I també podem trobar recorreguts amb vaixell més llargs pel llac Mälaren i 
l'arxipèlag.  
 
 



 
 
VISITA PER LLIURE 
Set són els ports possibles, encara que el més habitual és que els creuers atraquin en Stadsgârden. 
Des d'aquí fins a Gamla Stan tenim uns 20-30 minuts a peu, o podem prendre un taxi o els autobusos 
llançadora que poden posar les companyies navilieres per apropar-nos al Teatre de l'Opera. 
 
Els edificis antics que trobem en Gamla Stan estan conservats molt bé i els seus carrers principals 
Osterlanggatan i Vasterlanggatan, són per a vianants amb botigues d'artesania i antiguitats. 
 
Trobem també el Museu Nobel i la Catedral. El Palau Reial ens ofereix vistes sobre el port i podrem 
visitar els Apartaments Estatals, les Joies de la Corona, el Vestíbul d'Estat, la Capella Reial i el Museu 
del Palau. 
 
Tots els dies laborables d'estiu a les 12:15 i els caps de setmana a les 13:15 es realitza el Canvi de 
Guàrdia. Fora de l'estiu solament es realitza els dimecres i dissabtes. 
 
En Riddarholmen trobarem l'Església Riddarholm i al costat de la ciutat vella i a la vora del Llac Mälaren, 
podem visitar l'Ajuntament d'Estocolm, inaugurat en els anys 20. Podrem tenir una vista fantàstica des 
del cim de la torre, que arriba als 100 metres d'altura. 
 
Si ens queda temps podem prendre un vaixell des de Skeppsbron fins a la illa Djurgården per visitar el 
Museu Vasa. Podem tornar pel mateix camí o prendre un altre vaixell fins a Nybroviken per visitar la 
ciutat nova, visitant el districte comercial i el carrer Hamngatan. 

 
 


