
Aalborg, Dánsko, únor 2019

Aalborg nebo také Ålborg je čtvrté největší dánské město, v roce 2017 město mělo přes
113  000  obyvatel.  Aalborg  leží  na  severu  Jutského  poloostrova,  je  jeho  druhým
největším městem a je hlavním městem regionu Nordjylland (Severní Jutsko). Aalborg
je také přístavním městem. Naproti Aalborgu, asi 600 metrů přes úžinu Limfjord leží
město Nørresundby. Aalborg leží vzdušnou čarou 220 km severozápadně od Kodaně,
248 km severně od hranice Dánska s Německem, 102 km severně od Aarhusu a 56 km
jihozápadně od přístavního města Fredrikshavn.

Mapa centra Aalborgu. Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, hostelů, apartmánů a penziónů v Aalborgu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava ve městě
Městskou  dopravu  v  Aalborgu  zajišťuje  společnost  Nordjyllands  Trafikselskab  na
jejimž webu najdete jak jizdní řády, vyhledávač spojení, jízdní řády a schéma linek
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Jízdenka  na  dvě  zóny platící  hodinu  a  půl  stojí  22  DKK  a  koupíme  ji  i  u  řidiče
autobusu.
Při cestování mimo Aalborg může být výhodná jízdenka na 24 hodin nebo 72 hodin
(Travel  Pass),  která platí  pro cesty autobusem i  vlakem po regionu Severní  Jutsko.
Hodinová  jízdenka  stojí  150  DKK  a  72  hodinová  jízdenka  stojí  250  DKK.  Tyto
jízdenky koupíte na webu https://www.ntbillet.dk/en/special-tickets

Doprava
Letiště: Mezinárodní letiště v Aalborgu (Aalborg Airpot, Aalborg Lufthavn, kód IATA:
ALL) se nachází asi šest kilometrů od centra Allborgu za městem  Nørresundby.
Nejlevněji se z letiště dostaneme do centra města autobusy městské dopravy linek č.
12, 70, 71 a 200. Na letišti je autobusová zastávka Aalborg Lufthavn (Lufthavnsvej /
Nørresundby), ze které to do centra města trvá 15 až 20 minut a cesta stojí 22 DKK,
jízdenku koupíme i u řidiče.
Web letiště: https://www.aal.dk

Co musíte vidět aneb památky a 
zajímavosti v Aalborgu
Aalborg Zoo
Mølleparkvej  63.  Zoologická  zahrada  se
nachází  asi  1,2  km  jihozápadně  od
vlakového nádraží. Vstupné 160 DKK, v
sezóně 190 DKK
https://aalborgzoo.dk
Aalborgský hrad (Aalborghus Slot)  
Slotspladsen  1.  Hrad  z  poloviny  16.
století,  z  části  roubená  stavba.
Nepřístupný,  v  sezóně  otevřen  park  a
kasematy.
Aalborgská věž (Aalborgtårnet)  
55 metrů vysoká rozhledna s restaurací na
kopci Skovbakken, asi 800 metrů západně
od vlakového nádraží.
http://aalborgtaarnet.dk
Stará radnice (Aalborg Gamle Rådhus)
Gammel  Torv 2.  Budova bývalé  radnice
postavená v roce 1762.
Dům Jense Banga (Jens Bangs Stenhus)
Østerågade 9. Dům ve stylu holandské 
renesance. Jeden z nejlepších příkladů 
měšťanských domů  ze 17. století.
Historické muzeum 
(Aalborg Historiske Museum)
Algade 48, Muzeum historie Aalborgu a 
okolí. Vstupné 40 DKK. Od 1. do 23. 12 
zdarma. V neděli zavřeno.
https://nordmus.dk/en/u/aalborg-
historiske-museum-2/
Ledoborec M/S Elbjørn
Ledoborec sloužící nyní jako restaurace a 
muzeum. Ukotven poblíž parku Jomfru 
Ane Gade Parken.
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Mapa okolí vlakového nádraží v Aalborgu a části centra Aalborgu. Zdroj: Mapy.cz

Doprava
Vlak:  Hlavní  vlakové  nádraží  v  Aalborgu  (Aalborg  Station  or  Aalborg  Banegård)
najdeme na jihovýchodním okraji centra města u náměstí John F. Kennedys Plads. Před
budovou nádraží je autobusové nádraží Aalborg Busterminal. Aalborg má železniční
spojení  s  Fridrikshavnem,  Aarhusem  a  vlaky  IC  i  s  Kodaní.  Dalšími  vlakovými
zastávkami  v  Aalborgu  jsou  Skalborg  Station,  Aalborg  Vestby  Station  a  Lindholm
Station. Spoje a jízdní řády najdete na http://dsb.dk nebo na https://rejseplanen.dk
Bus: Hlavní  autobusové nádraží  (Aalborg Busterminal)  najdeme u náměstí  John F.
Kennedys Plads naproti hlavnímu vlakovému nádraží.
Autem: Východně od města  probíhá  dánská  dálnice,  která  je  zároveň mezinárodní
silnicí E45, vede ze severu od města Fridrikshavn dále na jih až po dánsko-německou
hranici.

Mapa okolí Aalborgu s vyznačením polohy letiště. Zdroj: Mapy.cz
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Dům Jorgena Olufsena
(Jørgen Olufsens Gård)  
Østerågade  25.  Dobře  zachovalý
renesanční kupecký dúm.
KUNSTEN 
Kong  Christians  Allé  50.  Muzeum
moderního umění. Vstupné 110 DKK.
https://kunsten.dk/en
Kostel Budolfi (Budolfi kirke) 
Algade 40. Luteránská katedrála,  pozdně
gotický kostel z konce 14. století.
Námořní muzeum
(Aalborg Søfarts- og Marinemuseum)   
Vestre  Fjordvej  81,  na  severu  města  na
pobřeží  úžiny  Limfjord.  Muzeum  mimo
jiné  vystavuje  ponorku  Springeren  a
torpédoborec Søbjørnen.Vstupné 80 DKK
https://en.springeren-maritimt.dk
Vojenské muzeum 
(Forsvars- og Garnisonsmuseum)   
Skydebanevej  22.  Vojenské  muzeum.
Vstupné 70 DKK.
http://www.forsvarsmuseum.dk
Utzon Center  
Slotspladsen  4.  Živé  kulturní  výstavní
centrum, které se nachází na nábřeží.
Lindholm Høje
Vendilavej 11, Nørresundby. Pohřebiště z
pozdní  doby železné  a  z  doby Vikingů,
tvořené  několika  sty  kamenných  kruhů.
Vstupné 75 DKK.
https://nordmus.dk/en/u/lindholm-hoeje-
museet-2/
Jomfru Ane Gade  
Ulice ve staré části Aalborgu skládající se
z restaurací, diskoték a barů.
Nytorv  
Náměstí  v  historické  části  města,  nyní
pěší zóna s řadou známých obchodů.

Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém : 112
Informace o tel. číslech a adresách: 118
Nouzová linka českého velvyslanectví: 
28139602 
Předvolba do ČR:00420
Důležité adresy
České velvyslanectví v Dánsku
Ryvangs Allé 14-16, Kodaň
Telefon: +45-39101800 

Užitečné odkazy
Aktuální nabídka ubytování v Dánsku
Zájezdy do Dánska
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