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טי הסקנדינבי הנוף מיו על הפיו ובניניו. מי

 היערות המשגע, הכפרי הנוף בעלת דנמרק
 ושטופי השלווים השדות הקרירים, הירוקים
מצ הגגות, מתוכני בתי־האיכרים השמש,

 קופנ־ היא בירתה אחת: מעלה בעוד טיינת
התו מיליון בת והמבהיקה, העליזה האגן
הצפון. בערי והגדולה שבים
 הפאריס בהופנהאגן, חי רביעי דאני כל

 תמיד העליזים קופנהאגן אנשי הצפון. של
 לתייר גם ונותנים החיים מן ליהנות יודעים

 המזון החיים. מן ליהנות העיר בשערי הבא
 האגדתי והיופי היפהפיות הנערות הנפלא,

 לחוויה יחד כולם תורמים העיר סביבות של
בקופנהאגן. הביקור של הנפלאה
 בין — למשל מזון, ראשון: ראשון, אולם

 זולים) מחירים בעלת (אך פאר במסעדת
 במסעדה ובין שחקים גורד של 18ה־ בקומה

לנמל מעל הנשקף אחר גבוה בניין גג על
 לו. דומה אין בקופנהאגן המוגש המזון —

 טעם בעלי וסתם זללנים כמשמעו. פשוטו
 לא רומא, של הפאר מסעדות שלא סבורים

להת יכולות ניו־יורק של ולא פאריס של
קופנהאגן. במסעדות חרות

 הנפלאה הדאנית הגבינה מן לטעום הרוצה
 — פתוח (כריך המסורתי הסמורברוד מן או
כ מכוסה לחם פרוסת פשוטה: בעברית או

המפור למסעדה למשל להיכנס יכול דבעי)
ה תפריטו, שאורך דוידזן אוסקר של סמת
הוא כריכים, של שונים סוגים 177 מונה

!וחצי מטר —
 הדאנים, לא (וודאי לשתות־ בלי אוכל ומי

לגול בירה בקבוקים 125 בממוצע, הצורכים
 קארלסבורג א טובורג בירה לשנה). גולת

 מחכה רציניים יותר ולגברים נפלאות. הן
כר מריח מים, כמו נראה (״הוא האקוויט

 בהפגזה בך הולם והוא כעראק טעמו פואה,
כבדות.״) מרגמות סוללת של

משוזשת קדחתמ
ה יחיה לבדו הסמורבורד על לא אולם

 ומרוצי אופניים מרוצי סקי, — ספורט אדם.
 של המרחצאות בבתי ביקור או סוסים.

 לח בקיטור המתחיל ביקור — קופנהאגן
 (רק יבש בחום והנמשך חום) מעלות 55(

 בריכה שעה, חצי של מסג׳ מעלות), 77
 (למעלה, כיוונים משלושה מקלחת קרה,

 בירה בבקבוק והגומר הצדדים) ומן למטה
בריא.

 לבקר בלא בקופנהאגן להיות ואי־אפשר
 על — שעשועים מגן יותר שהוא בטיבולי,
המקו בנייניו שלו, המוארות המים מזרקות

 די־נור והזיקוקין רב־גוניות בנורות שטים
 ב־ או בשבוע. פעמים שלוש בו הגורים

 או הנהדרות האמנות גלריות — גליפטוטק
רג, דנמרק, מלכי ארמון  לדבר שלא הרוזנבו

 ובו דונם 120 על המשתרע גן־החיות על
פרא. חיות מיני 700

 התפקידים כל בה בירה. רק מגישים בה
 ם־ ,אדומות כומתות חובשי סטודנטים בידי

הסטודנ למשטרת עד הסטודנטים תזמורת
הסדר. על השומרת טים

וה הנפלא הנוף מן פחות לא חשובים
ה הנורבגיים המוצרים הם הנהדר מזון

 הכסף ממלחות האמייל, תכשיטי — מקוריים
ה בדוגמות האפודות והיפהפיות, הכבדות

 מלאכת־ידיים, הצעיפים העתיקות, נורבגיות
המקוריים. והסינורים העץ בובות

ימית מסעדה
 היא הבירות שלישיית את המשלימה
 שבדיה בירת תושבים) אלף 800( שטוקהולם

ב ביניהם המחוברים איים 12 על הבנוייה
 על עומדים והמזון הנוף גשרים. של רשת

 אולם והמצטיינת הרגילה הסקנדינבית הרמה
 מסעדת את ולציין לבחור זאת בכל כדאי

 על־ (המנוהלת שטוקהולם של שדה־התעופה
 לנפלאות נוסף המגישה ס.א.ס.) חברת ידי

 הארצות מעשרות מטעמים השבדי המטבח
 המסעדה ושנייה: .א.ס.0 מטוסי נוחתים בהן
 העוגנת צ׳פמן המפרש אניית סיפון על

נפ חזזייה — העיר במרכז יותר או פחות
מעונן. לא ביום לאה

 ול־ למוסיקה השנתי הפסטיבל ולראות:
הקונ הסקנדינבית, האופנה ותהלוכת באלט

 באוסם־ לבקר: השמיים. כיפת תחת צרטים
העיר שבמרכז הציבורי השוק מאלמסטורז,

 מדגי דגים, — וכמובן ופרחים ירקות —
הלוזיתנים. גדולי עד הרקק

ה (גן הדיורגרזץ את להחמיץ: ואסור
 מעין שהוא טבעי יופי של אזור צבאים),

 — השמיים כיפת תחת לאומי נכאת בית
 איכרים בתי — השבדי הפולקלור מרכז

 עתיקות לאפים, של מחנה גן־חיות, מקוריים,
עץ. וכנסיות רוח טחנות הצפון,
 אחת העיריה, בניין הסטנדהוסט, כן: כמו

 החדישה האדריכלות של החשובות היצירות
ה המראה נשקף מגדלו שמעל באירופה,

 גמלה העתיקה, העיר שטוקהולם. של נפלא
הבי בימי שהיתר, כפי (שטוקהולם סטאן
המופלאות. חצרותיה על ניים),

זכו — כולה כבסקנדינביה לקנות: ומה
המתאים הכסף את שיש ולמי חרסינה כית,

הנפ הסכו׳׳ם סריגים, כן כמו רהיטים. —
לילדים. החינוכיים והצעצועים לאים
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 רכים ואלפים האחרונות בשנים שם ביקרו כבר ישראלים רבבות
 התעופה חכרת ס.א.ס., של החדישים במטוסים - השנה לשם יגיעו

 הנפלאות אל במיוחד נמשכים וכולם - שם־העולם בעלת הסקנדינבית
:הידועים המשיבה מוקדי הן - שטוקהולם אוסלו, קופנהאגן, - בבירות

 באוסלו גם סקנדינבית בירה בכל וכמו
 הדגים מאכלי ובמיוחד — נפלא הוא המזון

 כדאי מתכוניהם. מאות על מינים ממאות
הסטודנטים, מסבאת — בזובראהאלן לבקר
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זכו מוצרי בקופנהאגן: לקנות כדאי ומה
 מחלידה בלתי מפלדה סכו״ם ושטיחים, כית

 אריגים למשל) יינסן, גיאורג (של מכסף או
 בין לבחור אפשר החנויות (באחת נפלאים

 וכלי שולחן מפות שונות) דוגמאות אלף 14
 — הנפלאים הדאניים הצעצועים או חרסינה

 שלא מחבלים, טוויים אריות או העץ קופי
 בזעיר המלכותי המשמר חיילי על לדבר

אנפין.
אדומות כומתות

 חצי בת נורבגיה בירת לאוסלו ומקופנהאגן
מצ הבירה־הנמל אוסלו התושבים. מיליון
 מצויינות, מסעדות טובים, במלונות טיינת

 סקי מסלולי יפות, נשים נפלאות, רכבות
הויקינגים. מימי ומזכרות

ת בירה בבנייני ובנוף. בבידור עניין מרכזי וכסה כסה יעוד לאורחיה המציעה זו, צפוני


