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Percorrido literiario por Estocolmo 
13- 18 de febreiro de 2015 

 
 

 
 

 

Axencia de viaxes:  Atlas Viaxes          
Rúa Padre Feijóo, 1A   Edificio CIE, Planta 2ª, Oficina 4     32005 Ourense 

 

 

13 de febreiro  03.30 am  Traslado dende a EOI de Ourense ao aeroporto de Santiago,  
   Voos:     IB 13 FEB SCQ – MAD - ARN   06.45-14.50 

                           Traslado dende o aeroporto de Estocolmo ao Hotel Omena.  
 

14, 15, 16, 17 Aloxamento no hotel Omena, rúa Torsgatan 10, 11123 Stockholm 
                          Teléfono +46 10 470 55 50 

Realización do percorrido literario e visitas culturais e educativas a Estocolmo e  
Uppsala. 

     
18 de febreiro:      12.15   Traslado ao aeroporto de Estocolmo    

           Voos:  IB 18 FEB  STO-MAD-SCQ 15.25-19.15/20.00-21.15 
                                Traslado dende o aeroporto de Santiago á EOI de Ourense 
 

 

Profesoras:   Isabel Salanova e  Nancy Casielles 

 
Teléfono de contacto coas profesoras durante a viaxe:   

00 34 639.359.890 

 



 

Venres 13          
      

Gamla Stan  
 

17:00   Saímos do hotel cara a cara á illa de Gamla Stan (A Cidade Antiga). Aproximadamente  
2 km.  Faremos a maior parte do percorrido por Drottinggatan, unha rúa peatonal que atravesa o 
centro de Estocolmo e que nos servirá para orientarnos durante a nosa estancia nesta ciudade. 
Nesta rúa hai multitude de comercios, polo que é un bo lugar para facer compras no noso tempo 
libre. 
 
Desviarémonos un pouco da nosa ruta para que vexades a praza de Hötorget, onde se atopa o 
Konserthus, que é o teatro onde se entregan os Premios Nobel. Nesta mesma praza tamén 
podemos encontrar Hörtorgshallen, un mercado que data do século XIX.  
 
Tras voltar a Drottinggatan,  chegaremos á praza de Sergels Torg, onde se atopa o emblemático 
Kulturhuset, a Casa da Cultura, que alberga multitude de exposicións e actividades culturais e 
tamén oficina de información turística. Intentaremos chegar antes de que pechen para coller 
planos da cidade. O horario é:  Lu-Ve:  9 am - 6 pm /Sáb: 9 am-4 pm / Dom: 10 am-4 pm 
 
Proseguimos cara a Gamla Stan e na ponte de Rilksbron facemos unha parada para observar á 
nosa dereita, o edificio da editorial  Norstedts, a máis antiga de Suecia e a que aceptou a 
publicación da Trigloxía Millenium. Tamén á dereita podemos observar a Casa do Concello de 
Estocolmo, un dos edificios máis característicos da cidade.  
 
En fronte nosa atopamos o Riksdag, o parlamento de Suecia, que imos atravesar polo medio.  
 
A continuación vemos á nosa esquerda o Palacio Real. Continuamos pola rúa de 
Vasterlanggatan, que é  a arteria principal de Gamla Stan, e xiramos na primeira á esquerda 
(Storkyrkobrinken) vara ver a Catedral de San Nicolás e a praza de armas do Palacio Real. 
Despois dirixímonos por Källargränd ata a praza de Stortoget, que é a máis antiga de 
Estocolmo, o equivalente á nosa praza maior. Aquí atópase a antiga Casa do Concello, que 
hoxe alberga a Bolsa e o Museo Nobel.   
Neste punto rematamos a nosa visita.  
 
Aconsellamos que percorrades as rúas de Gamla Stan  e tomedes unha boa cea nun dos moitos 
restaurantes. Podedes voltar para o hotel camiñando ou coller o metro en Gamla Stan ata T-
Centralen, a parada máis próxima ao hotel.  Se optades por voltar camiñando, lembrade que 
Vaasterlanggatan atravesa a illa e vos conducirá de novo ao Parlamento e, cruzando a ponte, á  
rúa Drottinggatan. 



 
 

 
 
 



Sábado 14 
 

MILLENIUM TOUR 

08.30  Almorzo. 
09.30 Reunímonos na porta do hotel para coller o metro en T-Centralen. Alí colleremos a liña 

vermella ou a liña verde e baixamos en Slussen (2 paradas). Hai varias saídas possibles, 
nós escolleremos a da rúa Götgatan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



10.00 Comezamos a ruta. 

Unha vez en Götgatan, miramos á nosa esquerda e xusto alí, na esquina con Hökensgatan, está 

o edificio que é a sede da revista Millenium. Larsson describía que a revista estaba enriba das 

oficinas de Greenpeace e, efectivamente, antes estaban alí, pero agora xa non. 

 

 
 

Seguimos camiñando pola esquerda e na seguinte esquina (Götgatan con Svartensgatan) 

encontramos o 7-Eleven no que Lisbeth compra provisións, especialmente pizzas, para levar á 

súa casa que, como veremos máis tarde encóntrase situada moi preto deste punto. 

 

Damos a volta e volvemos baixar por Götgatan pasando de novo diante da saída do metro. 

Xiramos na primeira rúa á dereita, Sankt Paulsgatan. No número 13 desta rúa sitúase a sinagoga 

Adat Israel, na que se adoita reunir o detective Jan Bublanski e o xefe de Lisbeth en, Milton 

Security, Dragan Arminskij. 

 

 
Seguimos por Sankt Paulsgatan e collemos a segunda á dereita. No número 1 desta rúa, 

Bellmansgatan vive Mikael, pero por agora non visitaremos o seu edificio, senón que daremos 

un rodeo para ver outras localizacións. 

Baixamos por Bellmansgatan deixando á dereita o parque que rodea a igrexa de María 

Magdalena.  



Chegamos á rúa Hornsgatan e xiramos á esquerda. Nesta rúa está o domicilio de Palmgren, o 

primeiro titor de Lisbeth. O libro non especifica en que número, pero enténdese que é máis 

adiante, xa que di que é veciño de Lisbeth no primeiro domicilio desta en Lundagatan e esa 

zona queda ao final desta rúa. 

Continuamos e á nosa esquerda está a praza de Mariatorget, onde se atopa a estatua de Tor. 

 

Seguimos camiñando e cando teñamos pasado 3 rúas á dereita, encontraremos unha zona de 

terrazas e cafés, xusto ao pasar o supermercado Hemsköp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre eses cafés atópase o Mellqvist Kaffebar, que aparece nomeado en repetidas ocasións no 

libro. Mikael é un asiduo deste café e aquí é onde Lisbeth lle pide o préstamo de 120.000 

coronas para unha “inversión” que acaba convertíndoa en multimillonaria. Tamén é aquí de 

onde ve saír Lisbeth a Mikael e a Erika na última páxina do libro, o que provoca que se dea a 

volta e tire ao lixo a placa de Elvis que lle ía regalar en Nadal. Larsson visitaba habitualmente 

este café, xa que o xornal no que traballaba tiña as súas oficinas neste edificio. Paramos a tomar 

un café aquí, 20 minutos. 

Voltamos uns metros cara atrás e xiramos á esquerda por Torkel Knutssongatan e 

permanecemos na beirarrúa da dereita para subir unha pequena rampla e xirar á dereita pola rúa 

Bastugatan, que fai unha curva pronunciada. 

 

Desfacemos o andado pola  pasarela e seguimos baixando por Bastugatan ata o final da rúa. Alí 

tomaremos as escaleiras que están á man dereita na calle Pustergränd.  

 



Tras a curva, tomamos o canellón que hai á dereita, xunto á casa verde de planta baixa 

(Kattgränd) e seguimos un camiño peonil chamado Montelivsavägen que nos ofrecerá unhas 

vistas inmellorables da cidade de Estocolmo, co concello e Gamla Stan xusto enfronte nosa. 

Este é un sitio ideal para sacar fotos. Sacaremos algunhas de grupo para publicitar esta viaxe do 

club de lectura da EOI, polo que aquelas 

persoas que non queiran a súa imaxe en 

internet ou ningún outro medio de 

comunicación, deben de absterse de posar 

para as fotos de grupo que saquemos as 

profesoras responsables da viaxe. 

 

 

Tras un percorrido duns 500 metros, volvemos saír a Bastugatan e vemos que á nosa esquerda 

comenza unha rampla de metal. 

 

 
Subimos por ela e ao encontrar unha bifurcación optamos pola esquerda e inmediatamente á 

dereita. Encontrámonos fronte ao portal de Mikael Blomskyist, en Bellmansgatan, 1. 

 

 



 
Desfacemos o andado pola pasarela e seguimos baixando por Bastugatan ata o final da rúa. Alí 

tomaremos as escaleiras que están á man dereita na rúa Pustergränd. 

 

 
 

 
Saímos de novo a Hornsgatan, camiñamos cara á esquerda, cruzamos a beirarrúa e xiramos á 

dereita por Götgatan e despois tomamos a terceira á esquerda, Klevgränd. Camiñamos por esta 

rúa ata que vemos unha pasarela que a cruza por enriba. Xunto a pasarela hai unhas escaleiras 

que subiremos e unha vez arriba camiñamos uns 20 metros ata encontrar un parque chamado 

Mosebacke Torg. 

 

Na triloxía menciónase que despois 

da súa viaxe ao estranxeiro, Lisbeth 

pasa por este parque diante de “As 

Irmás” de Nils Sjrögren. Tamén nesta 

praza se sitúa Södra Teatern, onde 

Lisbeth e a súa avogada Annika 

(tamén irmá de Mikael) toman unha 

cervexa. Trátase dun local, 

orixinariamente un teatro, no que se 

adoita tocar música underground e que ten un bar con moito ambiente.  



Subimos as escaleiras que están por enriba do parque e que nos levan ao número 9 da rúa 

Fiskargatan, onde Lisbeth compra un apartamento que ocupa todo o ático do edificio e 

que ten unhas espectaculares vistas de Gamla Stan. 

 

 

 

Baixamos pola rúa que está fronte ao edificio, Svartensgatan, de novo cara á praza de 

Mosebacke e xiramos á esquerda por Ostgötagatan. Camiñamos un bo anaco ata 

encontrármonos coa rúa Tjärhovsgatan e xiramos á dereita. No número 4 encontramos a 

cervecería Kvarnen, onde tanto Lisbeth como Mikael adoitaban reunirse cos seus respectivos 

amigos. 

 

14.30. Temos unha reserva para tomar o brunch. A reserva é a número ###### a nome de ####. 

 

Nesta zona hai moitos restaurantes. Á volta da esquina hai un Pizza Hut, na parte de hai un 

McDonalds e tamén se sitúa alí a boca do metro (estación Medborgarplatsen). Que aproveite! 

 

 

Para os que quedaran con ganas de máis, volveremos por Götgatan, Hökensgatan e a pasarela 

de Katarina para baixar polo famoso ascensor e despois podemos coller o metro en Slussen de 

volta ao hotel ou cruzar camiñando a ponte ata Gamla Stan e perdernos nas súas rúas e bares… 

 
 
 



Domingo 15  
Illa de Djugården 

08.30   Almorzo 

09.30 Sairemos do hotel cara á praza de Sergels Torg, xunto a Kulturhuset, para coller o tranvía 

número 7. Hoxe pasaremos o día na illa de Djugården, que acolle una oferta cultural e de 

ocio impresionante. A mayoría das entradas custan entorno a 100SEK. Estas son 

algunhas das opcións que atoparemos: 

• Nordiska Museet: arte popular, moda, mobiliario,  xoiaría, etc. 

• Museo Vas, un museo marítimo no que se pode apreciar intacto o barco Vasa. Esta é unha das atraccións 

máis visitadas de Escandinavia Museo ABBA 

• Skansen: o museo ao aire libre máis antigo do mundo. Nel podedes atopar mostras da arquitectura 

escandinava e un pequeno zoo. 

• Museo de Bioloxía. 

• Junibacken – Un centro dedicado á literatura de Astrid Lindgren, que escribiu, entre outros, Piippi 

Calzaslargas. 

• O Acuario de Estocolmo. 

• O Palacio de Rosendal, famoso polos seus xardíns 

• Thielska galleriet – un pequeno museo cunha colección, sobre todo pictórica, dos séculos XIX e XX. 

• Waldemarsudde – No seu momento foi o domicilio do Príncipe Eugene pero agora alberga tamén unha 

coleción de pintura e escultura dos séculos XIX e XX. 

• Tamén podemos atopar nesta illa os domicilios dalgúns dos membros da Familia Real actual. 

Ademais da oferta cultural, Djugården ofrece a oportunidade de pasear polos seus múltiples 

camiños entre bosques e casas típicamente suecas. Se o tempo o permite, aconsellamos que 

dediquedes algún tempo a pasear pola illa para gozar da natureza en pleno centro da cidade. As 

vistas son espactaculares . 

Ao rematar a visita, as persoas que o desexen, poden coller un barco en Djugården e dirixirxe  a 

Slussen para pasar o serán en Gamla Stan ou tamén á illa de Skeppsholmen para visitar os 

museos de arte moderna e de arquitectura. 



 
 



Luns 16 
 

Uppsala 
 

08:00 Almorzo 

 

08:45 Saímos cara  a T.Centralen para coller o tren a Uppsala. Aprox 20€ 

 

10:00 Unha vez en Uppsala visitamos á Oficina de Turismo que está xusto fronte á estación  

(Kungsgatn, 59).  A continuación imos visitar, nesta orde: 

 

A Catedral  

O Museo Gustavianum (verémolo por fóra xa que pecha os luns) 

O edificio histórico da Universidade 

A biblioteca central da Universidade de Uppsala. Reunión coa bibliotecaria e charla 

sobre hábitos de lectura en Suecia. 

O xardín botánico de Lineo 

O castelo da cidade 

 

 

13:00 Comida nalgún café da zona. Lembrade que o menú de mediodía é bastante accesible. 

 

14:00 Dende a praza do Concello o dende Kungsgatan, collemos o bus #2 con destino Gamla 

Uppsala, un dos lugares máis antigos e importantes na historia de Escandinavia. 

Visitaremos o museo e camiñaremos pola famosas colinas funerarias onde disque están 

esterrados os mesmísimos Odin, Tor e Freyr ;) 

 

17:00 Voltaremos para Uppsala, baixándonos na parada da estación de ferrocarril e colleremos 

o tren de volta a Estocolmo. 

     

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 



Martes 17 
08.0 Almorzo 
 
08.45 Saímos camiñando cara á Biblioteca Municipal de Estocolmo. Collemos á dereita á saído 

do hotel e subimos por Kammakargatan ata Sveavägen, onde collemos á man esquerda 
ata que chegamos á biblioteca. 

 
09.30 – 11.30 Visita a Biblioteca e charla sobre literatura Escandinava. 
 
11:30 Imos camiñando cara ao barrio Östermalm, onde podemos atopar tendas de deseño 

escandinavo e grandes marcas de luxo. Nós visitaremos en grupo o famoso mercado 
tradicional de Östermalm Saluhall. Este sitio é ideal se queredes mercar produtos 
típicamente suecos con moita calidade: salmón, afumados de reno e alce, caviar, froitos 
do bosque, etc. 

 Tamén é un sitio bo para comer. 
 Para a tarde propomos 2 opcións: 
 

a. Tarde  libre para que visitedes as tendas da zona. Se vos quedou algún  museo por 
ver, as illas de Gamla Stan, Djurgarden e Skeppsholhem quedan preto a pé. 

 
b. Outra opción é facer un pequeno cruceiro polo arquipélago de Estocolmo 

chegando ata as illas de Fjäderholmarna. O cruceiro custa 220 SEK .Tamén 
podemos mermar un billete que  inclúe unha comida a base de sopa de chícharos, 
típica de Suecia, por 295 SEK. A saída é dende o peirao de Strömkajen, ao que 
chegaremos camiñando dende o mercado de Östermalm Saluhall.  

 
Saída ás 13.45. 

 

 
 



 

Mércores 18 
 
Mañá libre.  

As habitacións quedan bloqueadas ás 12.00 polo que despois desa hora non podedes volver a 

entrar nelas. 

 

Reunímonos no hall do hotel ás 12.00 para saír con destino ao aeroporto de Arlanda. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


