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מזחלות רתומות לכלבים 
בקירּוָנה, עמ' 463



טרקים, איסלנד

אזורי הטבע הבראשיתיים של סקנדינביה הם 1 
מהיפים באירופה. אם אתם אוהבים יערות 
אורנים אפלוליים, שבהם חיים שועלים ודובים, 
צאו לטייל בשביל קארהּונקֶיירֹוס שבצפון־מזרח 
פינלנד. בפארק הלאומי יֹוטּונֵהייֶמן שבנורווגיה 
תמצאו מאות פסגות נישאות ואגמים כחולים 

צלולים. הפארק הלאומי ָאּביסקֹו שבשוודיה שוכן 
בתוך חוג הקוטב, ומשמש בית למסלול ההליכה 

המרשים קּונגסֶלֶדן, שאורכו 440 ק"מ. הטרק היפה 
באזור, עם זאת, הוא ָלנדָמָנֵלייָאר-ת'ֹורסֶמרק 

שבאיסלנד: לא תשכחו את מדרונות הרי־הגעש 
החשופים, את הבריכות המבעבעות ואת העמקים 

עוטי־הטחב. למטה: אזור ָלנדָמָנֵלייָאר )עמ' 260(

פיורדים, נורווגיה

קשה לתאר עד כמה הפיורדים של נורווגיה 2 
מרשימים. ממעוף הציפור הם נראים כמו 

חריצים עמוקים, החודרים לפנים הארץ, ומוסיפים 
מרקם ועומק לאזור צפון־מערב סקנדינביה. מקרוב 

תראו קירות אבן מסחררים, הצונחים מכרי דשא 
גבוהים אל נקיקים מלאי־מים, החוסים בצלם 

של כפרים יפים. הפיורדים הארוכים ביותר הם 
הארדאנֶגרפיֹורד וסֹוגֶנפיֹורֶדן, שאורכו 200 ק"מ, ועם 
זאת, עם המועמדים המובילים לתואר המקום היפה 
בסקנדינביה נמנים דווקא הפיורדים השקטים יותר 

ֶנֵרייפיֹורד, ליֶספיֹורד וֵייראנֶגרפיֹורד - מלך הפיורדים 
הנורווגיים. משמאל: ֵייראנֶגרפיֹורד )עמ' 330(
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טיול אופניים בגֹוטלאנד

טיול נינוח באופניים סביב אי הנופש 5 
הבלטי גֹוטלאנד הוא אחת הפעילויות 

הנעימות בשוודיה: את האי מקיף שביל האופניים 
גֹוטלאנדסֶלֶדן, הסלול והמישורי ברובו, ולאורכו 
פזורים, שדות פרגים, חורשות מוצלות, כנסיות 
ישנות ואבני רּונּות עתיקות הנטועות במרווחים 

קבועים. במרחק הפלגה קצר במעבורת 
משטוקהולם שוכן יעד מומלץ נוסף לרכיבה - איי 

אֹולאנד האוטונומיים, המתהדרים ברשת גשרים 
ומעבורות, ההופכים את הרכיבה לחוויה נעימה 
במיוחד. בדנמרק תוכלו לרכוב באופניים לאורך 

המסלול הלאומי ּבֹורנהֹולם, שאורכו 105 ק"מ.

סבאלּבאר, נורווגיה

הארכיפלג סמוך לקוטב נידח ומרוחק, 6 
אך נגיש להפתיע. זהו יעד מיוחד במינו 

- אחד מאזורי הטבע הבראשיתיים הגדולים 
האחרונים שנותרו באירופה. פסגות נאות, 

שדות־קרח עצומים )60 אחוז משטחו של האי 
מכוסה קרחונים( ופיורדים מרהיבים ביופיים 

משמשים בית למגוון עשיר של בעלי־חיים 
ארקטיים )ובהם חמישית מאוכלוסיית דובי הקוטב 

בעולם: מספרם של הדובים כאן גדול ממספר 
בני האדם(, ולפעילויות קיץ וחורף, שיוציאו 

אתכם אל השקט המהדהד של שדות השלג.

אורורה בוראליס, לפלנד 

צפייה בזוהר הצפוני הנשגב ומעורר־3 
היראה היא חוויה בלתי נשכחת. ההסבר 

המדעי לתופעה הוא התנגשות של חלקיקים 
טעונים באטמוספרה העליונה. לפי מסורת בני 

סאמי, שועל שלג ענקי רץ ברחבי הטונדרה 
הארקטית, וכשזנבו הבריש את פסגות ההרים, 

נוצר ניצוץ זוהר. להלכה ניתן לראות את הזוהר 
לאורך כל השנה, אך הוא בולט ומרשים הרבה 
יותר בחודשי החורף החשוכים. ככל שתצפינו 
יותר, לאזורים כמו מחוז לפלנד שבפינלנד, או 

צפון נורווגיה או שוודיה, כך תשפרו את סיכוייכם 
לצפות במופע האורקולי המרהיב של הטבע.

איי לּופּוֶטן, נורווגיה

מעטים ישכחו את הפעם הראשונה 4 
שהאיים נגלים לעיניהם, מעוטרים 

בגוני ירוק וצהוב של קיץ או עטורים שלגי 
חורף כמצוקיהם הכהים והמשוננים כתער 
מתנשאים מול שמיים בצבע כחול עמוק. 

האוויר הצלול והרענן מלוח בטעמו, ובכפרים 
נישא ריח של בקלה; להקות הדגים נודדות 

לכאן מדי שנה ומפרנסות את הדייגים. האיים 
הם יעד נפלא לטרקים: הם מחוברים זה לזה 

בגשרים וקל לטייל ביניהם באוטובוס, במכונית 
או באופניים. משמאל: סבֹולבאר )עמ' 343(
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מעיינות תרמיים, איסלנד

בריכות גיאותרמיות הן מקור גאוותה 9 
של איסלנד. הידועה שבהן היא הלגונה 

הכחולה )עמ' 238(, שמימיה עשירים במחצבים 
המרככים את העור. תוכלו לטבול גם במים 

העכורים והחמימים של מיבאט או אפילו בתוך 
לוע הר־געש באגם ויטי שבָאסקָיה. השילוב 
של המים נוסכי־השלווה והנופים הנפלאים 
מניב תחושה של רגיעה מוחלטת. למעלה 

משמאל: הלגונה הכחולה )עמ' 238(

העיר העתיקה, טאלין 

העיר העתיקה של טאלין, המורכבת 10 
מעיר עילית ותחתית הוא שטח מוגן 
מטעם אונסק"ו. הצריחים, המגדלים והרחובות 

המתפתלים מהמאות ה־14-15 הם גולת 
הכותרת של הביקור בטאלין. רוב התיירים 

בבירת אסטוניה מבקרים אך ורק ברובע מרוצף 
האבן המצועצע, על סמטאותיו הערוכות שתי־

וערב וחצרותיו הציוריות. תוכלו להתרשם 
מהרובע ממעוף הציפור )טפסו אל אחד ממגדלי 

התצפית(, מתחת לאדמה )שבו למשקה באחד 
המרתפים מקורי־הקמרונות שהפכו לברים 

ובתי־קפה נעימים(, או פשוט שוטטו להנאתכם 
וספגו את אווירת ימי־הביניים הקסומה.

מלון הקרח, שוודיה

מלון הקרח הנודע ביּוקאסָיארבי )עמ' 463( 7 
הוא אולי גימיק, אך גימיק פופולרי ומקום 

שמלהיב להיות בו. המלון נחצב מקרח מדי חורף 
מחדש תוכלו לישון בין עורות של איילי צפון 

וללגום וודקה קפואה מכוסות קרח בבר הקרח. 
מעבר להיותו יעד תיירותי כשלעצמו, המלון 

הוא בסיס טוב לצפייה בזוהר הצפוני וללמידה 
על תרבותם של בני סאמי באזור לפלנד. 

מלונות דומים תמצאו גם בנורווגיה ובפינלנד.

תרבות הסאמי, אינארי

לבני סאמי יש קשר כמעט מיסטי 8 
עם סביבתם הטבעית, אזורי הטבע 

הבראשיתיים והמופלאים של לפלנד. רעיית 
איילי־הצפון היא עדיין אחד ממקורות הפרנסה 

העיקריים שלהם, אך כיום הם משתמשים 
ברכבי־שטח ורכבי־שלג, כך שנותר להם זמן גם 
לפעילויות אחרות. בני סאמי הם עם מודרני, אך 

עדיין קשורים מאוד לעברם. בקרו במוזיאונים, 
במבני הפרלמנט ובבתי־המלאכה למלאכות־יד 
שלהם באינארי או בקאראשֹוק. כדאי להשתתף 

גם בפסטיבל או באירוע תרבות סאמי, כמו מרוץ 
.)yoik ,איילי־צפון או שירה מסורתית )יֹואיק
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היסטוריה ויקינגית, אוסלו

האם הוויקינגים היו חוליגנים שהקדישו 14 
את זמנם לשתייה לשכרה ולביזה, 

או שמא בעלי מלאכה, משוררים וסוחרים 
בני תרבות? ברחבי נורווגיה ובמיוחד באוסלו 
)עמ' 290( תוכלו לראות אתרי קבורה, אבני 

רּונּות, יישובים ומוזיאונים רבים המשיבים 
לחיים את עידן הוויקינגים המרתק, וישנו את 
התפישות השגויות שלכם ביחס לוויקינגים. 

תוכלו ללמוד כאן על אלי הוויקינגים, על דתם, 
מנהגיהם ואגדותיהם, על הישגיהם הכבירים 

בתחום הניווט, על ספינותיהם, על תכשיטיהם 
המורכבים ועל גילופיהם. רק אל תחפשו קסדות 

עטורות קרניים; הוויקינגים לא חבשו אותן. 
למטה: מוזיאון ספינות הוויקינגים )עמ' 290(

גופות בביצות, דנמרק

אם קראתם את מחזור השירים 15 
אנשי הביצה שכתב המשורר האירי 

שיימוס הייני, אתם ודאי יודעים הכל על הגופות 
השמורות להפליא, בנות אלפי השנים, שחולצו 

מביצות הכבול של דנמרק. עורן של הגופות 
וקמטי ההבעה שלהן נשמרו והן נראות כשקועות 

בשנת נצח. האיש מגָראּוֶּבל שליד אֹורהּוס הוא 
תעלומה בלשית מרתקת מתקופת הברונזה: 
האם הוא שימש קורבן לאלים או נרצח בדם 

קר? ואילו האיש מטֹולּון )עמ' 103( השליו 
למראה מעורר את הדמיון אפילו יותר: פניו 

השתמרו בצורה טובה כל־כך, שכאשר התגלה 
ב־1950 חשבו בהתחלה שהוא קורבן פשע 

בן זמננו. למטה: האיש מטֹולּון )עמ' 103(

בקתות בארץ 
האגמים של פינלנד

מדי קיץ נוהרים 11 
סקנדינבים רבים 

לנופש בבקתות. רוב הבקתות 
פשוטות, שוכנות לשפת 

אגם או על אי ומעטים בהן 
המתקנים החדישים. ברובן, 
עם זאת, יש סירה או קאנו, 

מתקן לברביקיו, חכות ואולי 
סאונה. החופשה מוקדשת 

להנאה מהטבע ולהתנתקות 
מהחיים העירוניים. ברחבי 

האזור יש בקתות רבות 
להשכרה, שבהן תוכלו ליהנות 

מחופשה מסורתית שלווה 
בנוסח המקומי. למעלה: בקתת 

קיץ סמוך לּפֹורבֹו )עמ' 143(

 

מזחלות רתומות 
לכלבים, לפלנד

כשהצפון מתכסה 12 
בשכבת שלג עבה, 

תוכלו להתנסות בחוויה 
קלאסית: נסיעה במזחלת 

רתומה לאיילי־צפון או לכלבי 
האסקי, תחת השמש החורפית 

החיוורת. צאו לנסיעה קצרה 
כדי ללמוד כיצד לכוון, לעצור, 

ולהראות לבעלי־החיים מי 
כאן הבוס; כשתהיו מנוסים 
יותר תוכלו להצטרף לטיול 

של יומיים, הכולל לינה 
בבקתה בלב טבע בראשיתי, 
והפשרת גופכם הקפוא מיום 

בטבע בסאונה מעלת־אדים.

 

המטבח הנורדי 
החדש, קופנהאגן

לקופנהאגן יצא שם 13 
של מעצמה קולינרית. 

בעבר נודע המטבח הדני רק 
 ,smørrebrød( בסֶמֶרּבֶרד

כריכים פתוחים(, ובפֶרקאֶדֶלר 
)frikadeller, קציצות(, אך 

כיום קופנהאגן ממציאה את 
עצמה מחדש כחממה של 
חדשנות קולינרית, והעולם 

מגלה התעניינות רבה במטבח 
הנורדי החדש, המבוסס על 

רכיבים מקומיים. שאר מדינות 
סקנדינביה מנסות לפסוע 

אף הן בעקבות דנמרק, 
ומסעדות חדשות ומרגשות 

צצות בכל הבירות כמו 
פטריות ָשנטֶרל אחרי הגשם.
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סֵקיין, דנמרק

קסמה של העיירה בן־חלוף ונצחי, 18 
עם שמיים רחבי־ידיים, חולות נודדים 
ומפגש בין שני ימים. המושכים במכחול נהרו 
לחופים אלה ממרחקים בזכות האור הייחודי; 

גוני השמיים, החוף והים נמזגים זה בזה 
באורח מעורר השראה. זהו הקצה הצפוני של 

יּוטלאנד ושל דנמרק כולה, מקום בו השדות 
היפים מפנים מקומם לדיונות מרשימות, 

כנסייה קבורה והֵּכף המשתנה־תדיר גֶרֶנן, 
והגלים מתנפצים במקום בו הים הבלטי 

פוגש את מימיו העכורים של הים הצפוני.

רובע העץ, ֶּברֶגן

מבני עץ הם אחד המאפיינים הבולטים 19 
של סקנדינביה. בעבר נבנו ערים 

שלמות מעץ, אך כיום נותרו מעט מאוד אזורים 
כאלה; שריפות רבות פרצו לאחר שמישהו 
עישן במיטה או שרף את הטוסט. רבעי עץ 

שמורים היטב תוכלו לראות, בין השאר, בֶּברֶגן, 
בָראּוָמה, בסטאבאנֶגר ובגטבורג. הרובעים 

ששרדו מקסימים ומיוחדים, ונעים מאוד 
לטייל בהם ברגל. למעלה: ֶּברֶגן )עמ' 309(

חנויות מעצבים, הלסינקי

סקנדינביה היא מעצמת־על בתחום 16 
העיצוב השימושי. העיצוב האלגנטי, 

החדשני והפונקציונלי לחפצים יומיומיים 
מקשה עליכם לשלוט בבולמוס הקניות. פריטים 

מעוצבים ומלאכות־יד נהדרות תוכלו לקנות 
בכל רחבי האזור, אך את חנויות הדגל של 

המעצבים ואת הרעיונות החדשניים והטובים 
ביותר תמצאו בעיקר בקופנהאגן ובהלסינקי, 

Marime� למטה: חנות  ואחריהן, בשטוקהולם.
kko, מתחם המעצבים בהלסינקי )עמ' 141(

 

ברים ברייקיאוויק

בבירות הסקנדינביות הקיץ קצר 17 
והחורף ארוך ומר, ולכן לא מפתיע 

לגלות שכל הערים הללו מתהדרות בחיי־לילה 
אגדיים; הרי אין דבר טוב יותר בלילה חשוך וקר 

ממפגש חברים בבר חמים, בו אפשר לדבר, 
לשתות, להתבדח, לשיר, לצחוק, לפלרטט 

ולרקוד. האיפוק הנורדי הטבעי מתמוסס ככלות 
מספר כוסות של משקאות מקומיים כמו 

ּבֶרניבין, סאלמיאקיקֹוסּו, שנאפס, אקוואביט או 
בירה. הצטרפו למסיבה ומצאו חברים חדשים. 

משמאל: Laundromat Café )עמ' 233(
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501

מספר עמ’ בתכלת מפנה 
לתמונה/לאיור

מספר עמ’ מודגש מפנה 
למפה

א
89 Avernakø ָאאּוֶארנאקֹו
 ,309 Aurland ָאאּורלאן

325
ָאאּורלאנדסָביין 

325 Aurlandsvegen
464-65 Abisko ָאּביסקֹו

אגמים 377
אגמים, אזור 102-06

אדריכלות 24
דנמרק 120  
פינלנד 199  

348 Å אֹו
 ,182-85 Oulu אֹואּולּו

183
 ,82-87 Odense אֹוֶדנֶזה

84
409 Utö אּוֶטה

אוטובוס 485, 487
איסלנד 279-80  

דנמרק 124, 125  
נורווגיה 371-72, 373  

פינלנד 205, 206  
שוודיה 475-76, 477  

שעות פתיחה, ראו גם   
תחת שמות המדינות

319-20 Utne אּוטֶנה
 Åland אֹולאנד, ארכיפלג

152 ,151-56
106-09 Aalborg אֹולּבֹורג

319 Ulvik אּולביק
453 Ulvön אּולֶבן

333-34 Ålesund אֹוֶלסן
457-58 Umeå אּוֶמאֹו

 Åndalsnes אֹונדאלסֶנס
331-33

 ,286-98 Oslo אוסלו
292-93 ,288-89
אתרים 286-87,   

289-91
בידור 296-97  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 296

הגעה ועזיבה 297  
היסטוריה 286  

טיולים מאורגנים 291,   
293-94

מגורים 294-95  
מידע 297  

מסלולים מומלצים 287  
מסעדות 295-96  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 294
פעילויות 291  

קניות 297  
תחבורה 298  

 Oskarshamn אֹוסֶקרשאם
443-44

אופנועים, ראו נהיגה
אופניים ראו רכיבה על 

אופניים
 Uppsala אּוּפסאָלה

410-12
328 Oppstryn אֹוּפסטרין

378 ,456 Åre אֹוֶרה
 ,95-101 Aarhus אֹורהּוס

96
 aurora אורורה בוראליס
 ,187 ,29 ,12 borealis

378 ,12 ,7 ,471
443 Orrefors אֹוֶרפֹוש

456 Åresjön )אֹוֶרֶפן )אגם
אזורי חיוג 21

אזוריה של סקנדינביה 
38-40

319 Eidfjord ָאיידפיֹורד
אייל הצפון 197, 382, 25, 

378
אייל ואפיטי 382

 Egilsstaðir ֶאִיילסטאד'יר
255

 Eyrarbakki ֵאייָררָּבכקי
238

 Ilomantsi אילֹומאנטסי
178-79

196-98 ,14 Inari אינארי
אינגֹולפסֶהפד'י 

259 Ingólfshöfði
 Ísafjörður איסאפֶיירד'ּור

242-43
423-24 Ystad איסטאד

 ,39 Ísland איסלנד
219 ,377 ,217-81

אמנויות 271-72  
אקולוגיה וסביבה   

272-74
אקלים 217  

אשרות 278  
אתרי אינטרנט מועילים   

218
בטיחות 257, 278  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 218, 232, 274
גישת אינטרנט 277  

הגעה ועזיבה 218, 278  
הומואים ולסביות,   

מטיילים 277
היסטוריה 269-71  

חגים לאומיים 277-78  
טלפון 278  

כסף 277  
לשכות מידע לתיירים   

278
מגורים 217, 274-76  

מוקדי עניין עיקריים 219  
מסלולים מומלצים 218  

מסעדות 217, 218, 232,   
277 ,274

מפות 277  
עונות התיירות 217  
עם ואוכלוסייה 271  

פעילויות 276-77  
שעון 278  

שעות פתיחה 277  
תחבורה 279-81  

תכנון הטיול 217-18  
תקציב 218  

איסלנדית 495-97
אירועים, ראו פסטיבלים 

ואירועים מיוחדים
)ה(איש מטֹולּון 

 ,17 Tollundmanden
17 ,103

445-46 Öland ֶאלאנד
113 Elduvík ֶאלדּובּויק

 Aldeyjarfoss ָאלֵדָיירפֹוס
269

266 Eldfell ֶאלדֶפל
353-54 Alta ָאלָטה

81-82 Allinge ֶאלינֶגה
 Ales Stenar ָאֶלס סֶטנאר

424
466 Ammarnäs ָאמארֶנס

אמנויות ויזואליות
דנמרק 121  

נורווגיה 365  
פינלנד 201  
שוודיה 470  

אמנויות, ראו תחת שמות 
האמנויות והמדינות

 Enontekiö ֶאנֹונֶטקֶייה
195

114 ,112 Esbjerg ֶאסּבֶייר
אסטוניה, ראו טאלין

אסטונית 493-94
113 Eysturoy ֶאסטּורֹוי
 Östersund ֶאסֶטשּונד

454-56
 Öskjuvatn ֶאסקּובאטן

269
Öskjuleið 'ֶאסקּוֵליית 

269
269 Askja ָאסקָיה

אינדקס
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195 Hetta ֶהָטה
242 Hellnar ֶהְטלנאר

 Heimaey ֵהיימאי
265-67

 Hirtshals הירטסֶהלס
112

ֶהלסינגּבֹורי 
424-25 Helsingborg

 Helsingør ֶהלסינֶגר
65-68

 Helsinki הלסינקי
130-31 ,129-43

אתרים 129, 132-33  
בידור 140-41  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 139-40

הגעה ועזיבה 142  
הומואים ולסביות,   

מטיילים 140
היסטוריה 129  

טיולים מאורגנים 134  
כרטיס הנחה 129  

מגורים 134-35  
מידע 141-42  

מסלולים מומלצים 133  
מסעדות 136-39  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 134

פעילויות 133-34  
קניות 18, 141  
תחבורה 143  

466 Hemavan ֶהמֹובאן
 Hämeenlinna ֶהֶמנליָנה

162-63
ֶהנינגסבאר 

 Henningsvær
346-47

 Herðubreið 'ֶהרד'ּוּבֵריית
269

259-60 Höfn ֶהרּפ

ו
 Vadstena ואדסֶטָנה

440-41
ואכְטנאיֹוקּוְטל 

257 Vatnajökull
163-65 Vaasa ואָסה

 Vaxholm ואקסהֹולם
407

317-19 Voss וֹוס
156 Vårdö וֹורֶדה

 Vordingborg וֹורינגּבֹור
73

 Vøringfoss וֹורינגפֹוס
319

105-06 Viborg ויּבֹורג
224 Viðey ויֵד'יי
ויזות ראו אשרות

269 Víti ויטי
וילדמארקסֶבֶגן 

455 Vildmarksvägen
442 Vimmerby ויֶמרּבי

 ,448-50 Visby ויסּבי
449

263-64 Vík ויק
ויקינגים 17, 23

ֶוסטמאָנֵאָייר 
 Vestmannaeyjar

265 ,264-67
 Vestmanna ֶוסטמאֶנה

113
 Vestfirðir ֶוסטפירד'יר

242-44
 Vesterålen ֶוסֶטרֹוֶלן

348-49
441-42 Växjö ֶוקֶכה

ז
)ה(זוהר הצפוני ראו 

אורורה בוראליס
)ה(זוהר הצפוני 12, 29, 
378 ,12 ,7 ,471 ,187
64-73 Zealand זילאנד

ח
חג המולד 29

חגים 26-29, ראו גם 
תחת שמות המדינות
חגים לאומיים 26-29, 
ראו גם תחת שמות 

המדינות
חורף 379

)ה(חי והצומח 25, 382, 
ראו גם תחת שמות 

בעלי־החיים
איסלנד 272-73  

דנמרק 121  
נורווגיה 366  
פינלנד 201  
שוודיה 471  

חשמל 482

ט
 ,39 ,15 Tallinn טאלין
 ,2 ,210-11 ,208-16

15
אקלים 208  

אתרים 209, 212-13  
בידור 215  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 215

הגעה ועזיבה 215-16  
טיולים מאורגנים   

213-14
מגורים 208, 214  

מידע 215  
מסעדות 208, 214-15  

עונות התיירות 208  
קניות 215  

תחבורה 216  
תכנון הטיול 208  

 Tampere טאמֶּפֶרה
158 ,156-62

90-91 Tåsinge טֹוסינֶגה
193-94 Tornio טֹורִניֹו

 Torsholma טּורסהֹולָמה
156

 ,146-50 Turku טּורקּו
148

 Turku טּורקּו, ארכיפלג
150

113 Tórshavn טֹורשָהאּון
 Tisvildeleje טיסבילֶדָליי

68
טיסה 485, 486-87
איסלנד 278, 279  
דנמרק 124, 125  

נורווגיה 371, 372  
פינלנד 205, 206  
שוודיה 475, 476  

טיפוס הרים 276
טיפים 483

טירות וארמונות
אֹולאבינליָנה   

168-69 Olavinlinna
ָאֶייסקֹוב סלֹוט   

88 Egeskov Slot
דָראּוסהֹולם סלֹוט   

72 Dragsholm Slot
דרֹוטנינגהֹולם   

406 Drottningholm
האֶמרסהּוס סלֹוט   

 Hammershus Slot
82

ֶהֶמנליָנה 162  
ואדסֶטָנה סלֹוט   

440 Vadstena Slott
 Lumilinna לּומיליָנה  

192
מאלֶמהּוס סלֹוט   

418 Malmöhus Slott

סטיפטסגֹוֶרן   
335 Stiftsgården
פֶרֶדנסּבֹורג סלֹוט   

67 Fredensborg Slot
פֶרֶדריקסּבֹורג סלֹוט   

 Frederiksborg Slot
65

קּונגליָגה סלֹוֶטט   
387 Kungliga Slottet

קרֹונּבֹורג סלֹוט   
65-66 Kronborg Slot

רֹוֶזנּבֹורג סלֹוט   
52 Rosenborg Slot

415 Tällberg ֶטלֶּברי
טלפון 20, 483-84, ראו 

גם תחת שמות 
המדינות

 Trolltunga טרֹולטּונָגה
320

 Trollstigen טרֹולסטיֶגן
333

 Tromsø טרֹומֶסה
7 ,350-53

 Trondheim טרֹונדֵהיים
336 ,335-39

 Trysunda טריסּונָדה
453

423 Trelleborg טֶרֶלּבֹורי
טרמפים 281, 489

טרקים וטיולים ברגל 10, 
381 ,22-23

ָאּביסקֹו, הפארק   
הלאומי 465
אגמים, אזור   

103 søområde
אֹואּולאנגאן, הפארק   

הלאומי 186
אֹונדאלסֶנס 331-32  

אוסלו 291  
איסלנד 276  

ֶגאּוסָטה 302  
הארדאנֶגרביָדה   

302 Hardangervidda
ֶהָגה קּוסֶטנדֶלֶדן )שביל   

 Höga )החוף הגבוה
453 Kustenleden

יֹוטּונֵהייֶמן   
 Jotunheimen

307-08
ֵייראנֶגר 330  

לֹוָאֶבגּורין 261-63,   
262

253 Mývatn מיבאט  
נורווגיה 369  

 Akureyri ָאקּוֵריירי
246 ,245-49

אקלים 20, 26-29, ראו 
גם תחת שמות 

המדינות
155-56 Eckerö ֶאֶקֶרה

 Arvidsjaur ָארבידסָיאּור
459-60

412-14 Örebro ֶאֶרּברֹו
92-94 Ærø ֶאֶרה

460 Arjeplog ָארֶיּפלֹוג
ארכיפלגים 377

ארמונות, ראו טירות 
וארמונות

 Arendal ָאֶרנדאל
298-99

 Ærøskøbing ֶאֶרסֶקּבינג
92-93

Järvi- ארץ האגמים
166-81 ,16 Suomi

אשרות 20, 484, ראו גם 
תחת שמות המדינות

אתרי אינטרנט מועילים 
21

איסלנד 218  
דנמרק 43  

נורווגיה 283  
פינלנד 127  
שוודיה 384  

אתרי אינטרנט, ראו אתרי 
אינטרנט מועילים

ב
ּבאּורד'ארּבּונָגה 

268 Bárðarbunga
 Balestrand ּבאֶלסטראנד

326-27
ּבאֶרנצּבּורג 

363-64 Barentsburg
455 Bågede ּבֹוֶגֶדה
339-41 Bodø ּבֹוֶדה

 Borgarnes ּבֹורגארֶנס
241

 Borgholm ּבֹורגהֹולם
445-46

 Bornholm ּבֹורנהֹולם
76 ,76-82

בטיחות
איסלנד 257, 278  

בכביש 488-89  
טרמפים 281, 489  
ביטוח 482-83, 488

89 Bjørnø ּבֶיירֶנה
 Pippi בילבי בת־גרב
442 Långstrump

407 Birka ּבירָקה
 ,19 Bergen ֶּברֶגן

 ,312-13 ,310 ,309-17
19

בריאות 482
ּבֵרייד'אפֶיירד'ּור 

240 Breiðafjörður
ָּברייֶדלסבאטן )אגם( 
328 Breidalsvatn
156 Brändö ּבֶרנֶדה

 Brändöskär ּבֶרנֶדֶפר
459

ּבֶרניסֵטיינסאלָדה 
 Brennisteinsalda

260

ג
302 Gausta ֶגאּוסָטה

גאמֶלה סטריֶנפֶיילסבאֶיין 
 Gamle

 Strynefjellsvegen
328

גאֶמלסטאד 
458 Gammelstad

248 Goðafoss גֹוד'אפֹוס
80-81 Gudhjem גּוד'ֶיים

113 Gøta גֹוָטה
 Gotland גֹוטלאנד

13 ,447-50
4 ,238 Gullfoss גּוטְלפֹוס
 moselig גופות בביצות

17 ,103 ,17
גטבורג )ֶיֶטּבֹורי( 

 ,426-36 Göteborg
428-29

אתרים 426-30  
ברים, מועדונים וחיי־  

לילה 433-34
הגעה ועזיבה 435-36  
לשכות מידע לתיירים   

434
מגורים 431-32  

מסעדות 432-33  
פסטיבלים ואירועים   

מיוחדים 430
קניות 434  

תחבורה 436  
גיל הזהב 481

68 Gilleleje גיֶלֵליי
גישת אינטרנט 483, ראו 

גם תחת שמות 
המדינות

 Glasriket גלאסריֶקט
442-43

גלריות לאמנות ראו 
מוזיאונים וגלריות

גלריות, ראו מוזיאונים 
וגלריות
גני־חיות

גֶרנקליט ּבֶיירנּפארק   
 Grönklitt Björnpark

417
ּכריסטיאנסאנד   

דיֶרּפארק 
 Kristiansand

300 Dyrepark
קּואּוסאמֹון, שמורת   

 Kuusamon הדובים
185 Suurpetokeskus
 Kolmården קֹולמֹורֶדן  

437
ראנּוָאה, גן־החיות   

192 Ranua Zoo
 Grimstad גרימסָטה

299-300
249 Grímsey גרימֵסיי

ד
 Dalahäst דאָלה, סוסי

416
78 Dueodde דּואֹוֶאה

דובי קוטב 355, 363, 13
דובים 180, 185, 382, 

382, ראו גם דובי 
קוטב

415 Dalarna דֹולארָנה
254 Dettifoss ֶדטיפֹוס

דיג 193, 204
דימּוּבֹורגיר 

253 Dimmuborgir
264 Dyrhólaey דירהֹוֵליי

דנית 491-93
 ,38 Danmark דנמרק

44 ,42-125
אמנויות 120-21  

אקולוגיה וסביבה 121  
אקלים 42  

אשרות 124  
אתרי אינטרנט מועילים   

43
ברים, מועדונים וחיי־  

לילה 43, 121-22
גישת אינטרנט 123  
הגעה ועזיבה 43,   

124-25
הומואים ולסביות,   

מטיילים 123
היסטוריה 118-19  

חגים לאומיים 123-24  
טלפון 124  

כסף 123  
לשכות מידע לתיירים   

124
מגורים 42, 122-23  

מוקדי עניין עיקריים 44  
מסלולים מומלצים 43  

מסעדות 42, 43,   
123 ,121-22

נכים, מטיילים 124  
נשים מטיילות 124  
עונות התיירות 42  

עם ואוכלוסייה 119-20  
פעילויות 123  

שעון 124  
שעות פתיחה 123  

תחבורה 125  
תכנון הטיול 42-43  

תקציב 43  
269 Drekagil דֶרקאִייל

ה
 Hammerfest האֶמרֶפסט

354-55
146 Hanko האנקֹו

הארדאנֶגרביָדה, רמת 
 Hardangervidda

309
הארדאנֶגרֶייקּוֶלן 

 Hardangerjøkulen
319 ,309

הארדאנֶגרפיֹורד 
 Hardangerfjord

319-20
 Högbonden ֶהגּבּונֶדן

453
 Höga ֶהָגה קּוסטאן

453-54 Kusten
הגעה לסקנדינביה 
ועזיבתה 485-86
הומואים ולסביות, 

מטיילים 482
איסלנד 277  
דנמרק 123  

הלסינקי 140  
נורווגיה 370  
פינלנד 204  

שוודיה 402, 474  
 Húsavík הּוסאביק

250-51
68 Hornbæk הֹורנֶּבק

הֹורנסטראנדיר, חצי האי 
244 Hornstrandir
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)ה(אזורי, המוזיאון   

 Västerbottens
457 Museum

 Ájtte ָאייֶטה, מוזיאון  
461 Museum

ֶאלדֵהיימאר   
265-66 Eldheimar

ָאמּורי, מוזיאון לשיכוני   
 Amurin עובדים
Työläismuseo-
156-57 kortteli
אמנות, המוזיאון   
 Statens הלאומי

 Museum for Kunst
51-52

אמנות, מוזיאון ריֶּבה ל   
 Ribe Kunstmuseum

117
אמנות, מוזיאון   

 Listasafn ֵרייְקיאוויק ל
224-25 Reykjavíkur

ָאֶנָיה, בסיס שיגור־  
 Andøya הטילים

349 Rakettskytefelt
ָאסטרּוּפ פירנלי,   
 Astrup מוזיאון

 Fearnley Museet
286-87

ָאסטריד לינדגֶרן, ביתה   
 Astrid Lindgrens

442 Näs
אר נובו, המרכז ל   

 Jugendstil Senteret
333

ָארֹוס אֹורהּוס, מוזיאון   
 ARoS Aarhus לאמנות

95 Kunstmuseum
ארמון הארכיהגמון   
 Erkebispegården

335
'ארץ האגדות'   

71 Sagnlandet Lejre
 Arktikum ָארקטיקּום  

187
 Ateneum ה(אתיניאום(  

132
ּבֹורנהֹולם, מוזיאון   

 Bornholms לאמנות
80 Kunstmuseum

 Birka ּבירָקה, מוזיאון  
407 Museet

בית איּבֶסן   
 Ibsenhuset Museum

299

 Rockheim בית הרוק  
336

83 Brandts ּבראנדטס  
גֹוטלאנדס, מוזיאון   

 Gotlands Museum
448

גרייסלנד ראֶנרס   
 Graceland Randers

101
דּונֶקש, מרכז התרבות   
 Dunkers Kulturhus

424
הנס כריסטיאן אנדרסן,   

 HC Andersens בית
82 Hus

)ה(הרינג, המוזיאון   
לעידן 

 Síldarminjasafnið
245

ואָסה, מוזיאון   
391 Vasamuseet

454 Jamtli יאמטלי  
ימי, המוזיאון   

153 Sjöfartsmuseum
לּואֹוסטארינָמֶאן,   

מוזיאון למלאכת־יד 
 Luostarinmäen

 käsityöläismuseo
147

לואיזיאנה, מוזיאון   
לאמנות מודרנית 

65 Louisiana
)ה(לוויתנים, מרכז   

349 Hvalsenteret
מאלֶמה, מתחם   

 Malmö המוזיאונים של
418 Museer

מֹוֶאסגֹור, מוזיאון   
 Moesgård Museum

98
מוזיאון הוויקינגים של   

 Vikingemuseet ֶלד'ּבי
87-88 Ladby

)ה(מוזיאון הלאומי   
)קופנהאגן( 

46 Nationalmuseet
)ה(מוזיאון הלאומי   

)ֵרייְקיאוויק( 
 Þjóðminjasafn

223 Íslands
מוזיאון הפאלוסים של   
 Hið Íslenzka איסלנד

224 Reðasafn

)ה(מוזיאון לאמנות   
 Moderna מודרנית

395 Museet
מוזיאון עובדי התעשייה   

 Norsk
Industriarbeider-
 museet Vemork

301-02
מּונק, מוזיאון   

291 Munchmuseet
)ה(מוסיקה המכאנית,   
 Mekaanisen מוזיאון

177 Musiikin Museo
נמל מטוסי־הים   

213 Lennusadam
נפט, המוזיאון הנורווגי   

 Norsk ל
320 Oljemuseum
ֶסאֹוָרסאֶרן, מוזיאון   

האוויר הפתוח 
 Seurasaaren

133 Ulkomuseo
סֶבֶרסּבּורג טֶרנֶדלאג,   

המוזיאון העממי 
 Sverresborg

Trøndelag Folke-
336-37 museum
סיגּורֵגייר, מוזיאון   

 Fuglasafn העופות
252 Sigurgeirs
196 Siida סיָדה  

 Röda ה(סלע האדום(  
426 Sten

סמֹולאנד, מוזיאון   
 Smålands Museum

441
)ה(ספינה הוויקינגית,   

Vikingeskibs- מוזיאון
70 museet

ספינות הוויקינגים,   
מוזיאון 290, 17

 ,391 Skansen סקאנֶסן  
394

סקֹוגאר, המוזיאון   
 Skógasafn העממי

261
עיצוב, המוזיאון הדני   

 Designmuseum
51 Danmark

עתיקות, המוזיאון   
 Historiska הלאומי ל

390 Museet
ּפאלאנֶדרין, בית   

162 Palanderin talo

ּפֹוהָיאנמאן, מוזיאון   
 Pohjanmaan Museo

164
פֹוטֹוגָרפיסָקה   

395 Fotografiska
פולאריה, מוזיאון   

350 Polaria
)ה(קוטב, מוזיאון   

350 Polarmuseet
132 Kiasma קיָאסָמה  

קלּופראסֵטייטן   
לאקסֶנס, מוזיאון 

 Gljúfrasteinn
 Laxness Museum

239
קרחונים, המוזיאון   
 Norsk הנורווגי ל

329 Bremuseum
 Ny קרלסברג, מוזיאון  

 Carlsberg Glyptotek
46

ֵרייְקיאוויק 871-2:   
תערוכת ההתיישבות 

 871-2, Reykjavík
 Landnámssýningin

222-23
)ה(רישומים, מוזיאון   

 Skissernas Museum
422

 M/S ה(שיט, מוזיאון(  
 Museet for Søfart

66
תֹורוואלדֶסן, מוזיאון   

 Thorvaldsens
47 Museum

)ה(תרבויות, מוזיאון   
422 Kulturen

מוסיקה
איסלנד 271-72  

נורווגיה 366  
פינלנד 200  
שוודיה 470  

416-17 Mora מֹוָרה
)ה(מושק, כבש 367

מזג אוויר 20, 26-29, ראו 
גם תחת שמות 

המדינות
מזחלות רתומות לכלבים 

16 ,4 ,26 ,16
טרֹומֶסה 350-51  

מּואֹוניֹו 194-95  
נורווגיה 370  

סבאלּבאר 362  
קאראשֹוק 358  

טרקים וטיולים ברגל, 
המשך

סבאלּבאר 361-62  
סבֹולבארֵייָטה   

344 Svolværgeita
סּוסיטאיבאל   

179 Susitaival
סטאלָהיים 326  

סקאפטאֶבל 257-58,   
258

פינלנד 204  
קארהּונּפֹולקּו   

179 Karhunpolku
 Kungsleden קּונגסֶלֶדן  

465-67
ָקרָילאן ִקֶיירֹוס   

179 Karjalan Kierros
ראלארָביין   

342 Rallarveien
ֵרייְקיאֶנספֹולקבאנגּור   

240
שוודיה 473  

טרקים, ראו טרקים 
וטיולים ברגל

י
 Jakobstad יאקֹוּבסטאד

165-66
177-78 Joensuu יֹוֶאנסּו
 Jyväskylä יּובאסקּוָלה

172-73
94-118 Jutland יּוטלאנד

459 Junkön יּונֶשן
 Jostedalen יּוסֶטדאלן

327-29
יֹוסֶטדאלסּבֵריין 

 Jostedalsbreen
327-30

 Jukkasjärvi יּוקאסֶיירבי
14 ,463 ,14

 Jokkmokk יֹוקמֹוק
460-62

156 Jurmo יּורמֹו
451-52 Gävle ֶייבֶלה
 Götaland ֶייטאלאנד

426-41
309 Geilo ֵיילּו

462 Gällivare ֶייליבאֶרה
101-02 Jelling ֶיילינג

ֶייקּולָסאּורלֹון 
259 Jökulsárlón

ֵייראנֶגרפיֹורד 
 Geirangerfjord

11 ,330-31

186 Jyrävä ִייֶרֶבה
ילדים, טיול עם 481

נורווגיה 370  
פינלנד 204  
שוודיה 473  

יערות 377

כ
כביש הטבע הבראשיתי 

455 Vildmarksvägen
כנסיות וקתדרלות 24

אּורֶנס, כנסיית הסָטב   
327 Urnes stavkirke

איסָהבסָקֶתדָרֶלן   
 Ishavskatedralen

350
ָאקּוֵרייראקירקָיה   

245 Akureyrarkirkja
ּבֹורגּון, כנסיית הסָטב   
 Borgund stavkirke

327
דֹומשירקאן )לּונד(   
422 Domkyrkan

האְטְלְגרימְסקירקָיה   
222 Hallgrímskirkja

האֶמרֶפסט צ'ירֶקה   
 Hammerfest Kirke

354
ֶהדאל, כנסיית הסָטב   

 Heddal stavkirke
301

הֹוֶּפרסָטה, כנסיית   
 Hopperstad הסָטב

327 stavkirke
טּואֹוִמיֹוקירקֹו   

 ,129 Tuomiokirkko
156

טּורּון טּואֹוִמיֹוקירקֹו   
 Turun Tuomiokirkko

146
ֶטמֶּפליָאּוקיֹון קירקֹו   
 Temppeliaukion

133 Kirkko
נידארּוס דֹומצ'ירֶקה   

 Nidaros Domkirke
335

נילארס רּונדקירֶקה   
77 Nylars Rundkirke
רֹוסקילֶדה דֹומקירֶקה   
 Roskilde Domkirke

70
כסף 20, 21, 481-82, 
483, ראו גם תחת 

שמות המדינות

כספומטים 483
כרטיסי אשראי 483

ּכריסטיאנסאנד 
300-01 Kristiansand

ּכריסטיאנֶסה 
81 Christiansø

ל
 Lagarfljót לאגארּפלּוט

255
ָלאּוטָראּביארג 

244 Látrabjarg
 Langeland לאנֶגֶלן

91-92
156 Lappo לאּפּו

לאֶּפנראנָטה 
 Lappeenranta

166-67
194 Levi ֶלבי

260 Laugahraun ֶלגאֶרן
116 Legoland לגולנד

 Bláa ה(לגונה הכחולה(
 ,15 ,238 ,15 Lónið

375
ֶלד'ּביסקיֶּבה 

87-88 Ladbyskibet
לֹוָאֶבגּורין 

 Laugavegurinn
262 ,261-63

 Laugarvatn לֹוגארבאן
238

לוויתנים 382
איסלנד 228, 250, 277  

נורווגיה 349  
ציד 273  
צפייה ב  

 Ljótipollur לֹוטיּפֹוטלּור
260

458-59 Luleå לּוֵליאֹו
 Luleå לּוֵליאֹו, ארכיפלג

459
לֹונגֶיירּבֶיין 

 Longyearbyen
361-63

156 Långnäs לֹונגֶנס
422-23 Lund לּונד

 ,12 Lofoten לּופּוֶטן, איי
381 ,4 ,344 ,343-48

89 Lyø ליֶאה
180 Lieksa לֶייקֶסה

 Leirhnjúkur ֵליירְניּוקּור
254

ליל הקוטב 341

 Lillehammer לילהאֶמר
303-05

 Linnansaari לינאנסארי
170

לינדגֶרן, ָאסטריד 
 Lindgren, Astrid

470 ,442
 Linköping לינֶשּפינג

439-40
 Lysefjord ליֶספיורד

323 ,322
ָלנדָמָנֵלייָאר 

 Landmannalaugar
36 ,10 ,260-61

לסביות ראו הומואים 
ולסביות, מטיילים

186-98 Lappi לפלנד
415 Leksand ֶלקסאנד
לשכות מידע לתיירים 
484, ראו גם תחת 

שמות המדינות

מ
 ,418-22 Malmö מאלֶמה

419
 Mariehamn מאִרֶייָהאמן

153-55
93 Marstal מארסֶטל

 Marstrand מאשטראנד
435

ָמגָדֶלֶנפיֹורד 
364 Magdalenefjord
מגורים 480-81, ראו גם 

תחת שמות האתרים
194-95 Muonio מּואֹוניֹו
98 Moesgård מֹוֶאסגֹור

מוזיאון ספינות הוויקינגים 
 Vikingskipshuset

17 ,290
מוזיאונים וגלריות 24, 

347 ,182
ָאּבֹוָאה ֶוטּוס וָארס נֹוָבה   

 Aboa Vetus & Ars
147 Nova

)ה(אגודה המלכותית   
והעתיקה לדובי קוטב 
354 Isbjørnklubben

אדוורד גריג, מוזיאון   
 Edvard Grieg

310-11 Museum
 Utzon אּוטזֹון, מרכז  

106 Center
אֹולּוף ֶהסט, מוזיאון   
 Oluf Høst Museet

80
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מזחלות רתומות לכלבים, 
המשך

רֹובאנֶיימי 189  
ֶררֹוס 306  

מחול 174, 200
מטבע 20, 483

 ,251-55 Mývatn מיבאט
252

 Myllykoski מיליקֹוסקי
186

מיסים 483
113 Mykines מיקיֶנס
309 Myrdal מירדאל

מכונית ראו נהיגה
מכס 481

 ,14 Icehotel מלון הקרח
34 ,14 ,463
73-75 Møn ֶמן

מסלולים מומלצים 
30-37, ראו גם תחת 

שמות המדינות
 Golden מעגל הזהב

238 Circle
מפלים

ָאלֵדָיירפֹוס 269  
גֹוד'אפֹוס 248  

גּוטפֹוס 238, 4  
ֶדטיפֹוס 254  

וֹורינגפֹוס 319  
סבארטיפֹוס 257  

 Skógafoss סקֹוגאפֹוס  
261

ריּוקאנפֹוֶסן   
302 Rjukanfossen

נ
 Námafjall ָנאּומאְפיאל

254
 Naantali נאנטאלי

150-51
 Napapiiri נאּפאּפירי

190
341-43 Narvik נארביק

נהיגה 485, 487-89
איסלנד 280-81  

דנמרק 125  
נורווגיה 373-74  
פינלנד 206-07  

שוודיה 475-76, 477,   
478

301 Notodden נֹוטֹוֶדן
 Nusfjord נּוספיֹורד

2 ,347

 ,40 Norge נורווגיה
 ,377 ,282-374

284-85
אמנויות 365-66  

אקולוגיה וסביבה   
366-67

אקלים 282  
אשרות 371  

אתרי אינטרנט מועילים   
283

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 367-74

גישת אינטרנט 370  
הגעה ועזיבה 283,   

371-72
הומואים ולסביות,   

מטיילים 370
היסטוריה 364-65  
חגים לאומיים 370  

טלפון 370-71  
ילדים, טיול עם 370  

כסף 370  
לשכות מידע לתיירים   

371
מגורים 282, 368-69  
מוקדי עניין עיקריים   

284-85
מסלולים מומלצים   

283
מסעדות 282, 283,   

370 ,367-74
עונות התיירות 282  
עם ואוכלוסייה 365  

פעילויות 369-70  
שעון 371  

שעות פתיחה 370  
תחבורה 286-374  

תכנון הטיול 282-83  
תקציב 283  

נורווגית 497-98
115 Nordby נֹורּבי

 Nordkapp נּורדקאּפ
35 ,355-56

 Norrland נֹורלאנד
451-67

181 Nurmes נּורֶמס
 Norrköping נֹורֶשּפינג

438 ,436-39
443 Nybro ניּברֹו

ניגארסּבֵריין 
 Nigardsbreen

327-29
269 Nýidalur ִנֶיידאלּור

נכים, מטיילים 484
דנמרק 124  
שוודיה 475  

79 Nexø ֶנקֶסה
 Nærøyfjord ֶנֵרייפיֹורד

324
נשים מטיילות 124, 484

ס
 Savonlinna סאבֹונליָנה

168 ,168-71
סאונות 199, 204, 379

סאלטֹולּואֹוקָטה 
466 Saltoluokta

סאלטסטָראּוֶמן 
ָמֶאלסטרֹום 9 

 Saltstraumen
341 Malstrøm

סאמי, פסטיבלים 26, 27, 
351

 ,14 Sámi סאמי, תרבות
15

נורווגיה 358, 359, 365  
פינלנד 194, 196-97  

שוודיה 457, 460-62,   
469

 Sandhamn סאנדהאם
409

459 Sandön סאנֶדן
455 Saxnäs סאקסֶנס

347 Sakrisøy סאקריֵסיי
 Saariselkä סאריֶסלֶקה

196
 Svealand סֶבָאלאנד

410-17
 ,13 Svalbard סבאלּבאר

23 ,382 ,360-64
 Svartifoss סבארטיפֹוס

257
 Svolvær סבֹולבאר

13 ,343-45
93 Søby ֶסּבי

331 svele סֶבֶלה
 Svendborg סֶבנדּבֹורג

89-90
79 Svaneke סֶבֶנֶקה

סּואֹוֶמנליָנה 
138 Suomenlinna

סֹוגֶנפיֹורֶדן 
 Sognefjorden

323-27
סֹוגֶנפֶייֶלה, כביש 

308 Sognefjellet

 Sodankylä סֹודאנקיֶלה
195-96

156 Sottunga סֹוטּונָגה
155 Sund סּונד

 Sundsvall סּונסבאל
452

סּוּפֶהֶלּבֵריין 
329 Supphellebreen
 Stavanger סטאבאנֶגר

320-22
 Stalheim סטאלָהיים

325-26
 Stokkseyri סטֹוקֵסיירי

238
 Stora סטֹוָרה ּבלֹוסיּון

455 Blåsjon
454 Storsjön סטּורֶפן

סטיקיסהֹולמּור 
 Stykkishólmur

240-42
 Strömsund סטרֹומסּונד

455
113 Streymoy סטֵריימֹוי
 Strömstad סטֶרמסָטה

436
סיגּורדסריסטנינֶיין 

 Sigurdsristningen
410

409 Sigtuna סיגטּוָנה
ֵסייד'יספֶיירד'ּור 

255-57 Seyðisfjörður
 Siljan )סיליאן )אגם

415-17
 Silkeborg סילֶקּבֹורג

103-04
סיקלּופֶיירד'ּור 

245 Siglufjörður
סכנות ומטרדים, ראו 

בטיחות
סלולריים, טלפונים 20, 

483-84
סלולריים, טלפונים 20, 

483-84
 Småland סמֹולאנד

441-47
81-82 Sandvig ֶסנבי

325 Snøvegen סנֹובאֶיין
סנובורד, ראו סקי 

וסנובורד
 Snogebæk סנֹוֶייֶּבק

78-79
סנטה קלאוס 190

352 Senja ֶסנָיה

סָנייֶפלסֶנס 
 Snæfellsnes
380 ,240-42

 St סנקט פטרבורג
144 Petersburg

115 Sønderho ֶסֶנרהֹו
ספרות

איסלנד 271  
דנמרק 120  

נורווגיה 365-66  
פינלנד 200  
שוודיה 470  

סּפֶרנגיסאנדּור 
 Sprengisandur

268-69
סקאֶנרּבֹורג 

 Skanderborg
104-05

 Skaftafell סקאפטאֶבל
 ,377 ,258 ,257-58

6-7
261 Skógar סקֹוגאר

סקּוטּוסטאד'יר 
251 Skútustaðir

418-25 Skåne סקֹוֶנה
סקי וסנובורד 379

אוסלו 291  
איסלנד 277  

וֹוס 318  
יֹוטּונֵהייֶמן 308  

ֶלבי 194  
לילהאֶמר 304  

נורווגיה 370  
328 Stryn סטרין  

פינלנד 204  
רֹובאנֶיימי 188  

רּומסדאֶלן   
332 Romsdalen

185 Ruka רּוָקה  
שוודיה 473  

 ,19 Skagen סֵקיין
19 ,110-12

סרטים ראו קולנוע

ע
עונות התיירות 20, ראו 

גם תחת שמות 
המדינות

עיצוב 18
דנמרק 120  
פינלנד 199  
שוודיה 470  

עלויות 21, ראו גם תחת 
שמות המדינות

פ
88-89 Faaborg פאּבֹו

414-15 Falun פאלּון
 Palme, ּפאלֶמה, אּולֹוף

468 Olof
 Færøerne פארֹו, איי

113
פארקי נושא

גֶרָנה לּונד טיבולי   
 Gröna Lund Tivoli

394-95
 Tivoli טיבולי, גני  

45-46
 Legoland לגולנד  

116
426 Liseberg ליֶסֶּברי  

ֶסרקאנֶיימי   
157 Särkänniemi

פארקים לאומיים
ָאּביסקֹו, הפארק   
 Abisko הלאומי
 nationalpark

464-65
אֹואּולאנגאן, הפארק   
 Oulangan הלאומי

186 kansallispuisto
ואכְטנאיֹוקּוְטל,   

הפארק הלאומי 
 Þjóðgarðurinn

 ,257-58 Vatnajökull
258

יֹוטּונֵהייֶמן, הפארק   
הלאומי 

 Jotunheimen
 nasjonalpark

307-09
ֶלֶמניֹוֶאן, הפארק   

הלאומי 
 Lemmenjoen

 kansallispuisto
197-98

סָנייֶפלסיֹוקּוְטל,   
הפארק הלאומי 
 Þjóðgarðurinn

242 Snæfellsjökull
ּפאלאס־  

אּולאסטּונטּורין, 
הפארק הלאומי 

 Pallas-Yllästunturin
195 kansallispuisto
קֹולי, הפארק הלאומי   

 Kolin
179 kansallispuisto

ת'ינגֶבטליר, הפארק   
הלאומי 

 Þjóðgarðurinn
239 Þingvellir
156 Föglö ֶפגֶלה

319 Folgefonn פֹולֶגפֹון
82-90 Funen פּוֶנן

ּפּונקאהאריּו 
171-72 Punkaharju

 ,143-45 Porvoo ּפֹורבֹו
16

פיורדים 10, 315
הארדאנֶגרפיֹורד   

319-20
ֵייראנֶגרפיֹורד 330-31,   

11
ליֶספיֹורד 322, 323  

ָמגָדֶלֶנפיֹורד 364  
נּוספיֹורד 347, 2  

ֶנֵרייפיֹורד 324  
סֹוגֶנפיֹורֶדן 323-27  

פֶיירֶלנדספיֹורֶדן 329,   
30-31

)ה(פיורדים המערביים 
 vestlige fjorden

310 ,309-34
פֶייֶדרהֹולמארָנה 

 Fjäderholmarna
409

 Pielinen )ִּפֶייליֶנן )אגם
179-81

115-16 Fanø ֵפייֶנה
 Fjærland פֶיירֶלן

329-30
פֶיירֶלנדספיֹורֶדן 

 Fjærlandsfjorden
30-31 ,329

 Finnhamn פינהאם
409

פינית 494-95
 ,39 Suomi פינלנד

128 ,126-207
אמנויות 199-201  
אקולוגיה וסביבה   

201-02
אקלים 126  

אשרות 205  
אתרי אינטרנט   

מועילים 127
ברים, מועדונים וחיי־  

לילה 127, 202
בתי שימוש 205  

גישת אינטרנט 204  
הגעה ועזיבה 127,   

205-06

הומואים ולסביות,   
מטיילים 204

היסטוריה 198  
חגים לאומיים   

204-05
טלפון 205  

ילדים, טיול עם 204  
כסף 204  

לשכות מידע לתיירים   
205

מגורים 126, 203  
מוקדי עניין עיקריים   

128
מסלולים מומלצים   

127
מסעדות 126, 127,   

204 ,202
עונות התיירות 126  

עם ואוכלוסייה   
198-99

פעילויות 203-04  
שעון 205  

שעות פתיחה 204  
תחבורה 127, 206-07  

תכנון הטיול 126-27  
תקציב 127  

 Finnmark פינמארק
353-60

309 Finse פינֶסה
 Pyramiden ּפיראמיֶדן

364
238 Flúðir ּפלּוד'יר

 ,309 Flåm פלֹום
323-25

פסטיבל אמצע הקיץ 
381 ,154 ,27-28

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 26-29, ראו 

גם תחת שמות 
היישובים

אליפות העולם   
בסחיבת נשים 

174 Eukonkanto
חג המולד 29  

 Moldejazz מֹולֶדג'אז  
334

שבוע ימי־הביניים   
 Medeltidsveckan

450
פעילויות 26-29, ראו גם 

תחת שמות 
הפעילויות והמדינות

חורף 24, 379  
קיץ 381  
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 Peer ֶּפר גינט ָואֶיין
305 Gynt Vegen

ָּפָרדיסָּבֶקרֶנה 
79 Paradisbakkerne

פֶרדריקסָהאּון 
 Frederikshavn

109-10
פרֹוסטאסטאד'אבאטן 
 Frostastaðavatn

260
פרטרקולות 266, 36

ֶפרֶייסטאֶדן 
445 Färjestaden

ּפֵרייֶקסטּוֶלן 
322 Preikestolen

454 Frösön פֶרֶסן

צ
 Kirkenes צ'ירֶקֶנס

356-58
צלילה 276

צמחונים, מטיילים
נורווגיה 368  
פינלנד 202  
שוודיה 472  
צפון זילאנד 

 Nordsjælland
66 ,64-68

צפרות
אינגֹולפסֶהפד’י 259  

מיבאט 252  
סבאלּבאר 361  

פינלנד 201  
156 Kökar ֶצ'קאר

ֶצ'ראגּבּולטן 
322 Kjeragbolten

ק
 Kabelvåg קאֶּבלבֹוג

345-46
 Kautokeino ֶקאּוטֹוֵקיינֹו

359
 Kalmar קאלמאר

444-45
113 Kalsoy קאלסֹוי
קאנו וקיאק 24, 381
אגמים, אזור 103  

איסלנד 276  
וֹוס 318  

טרֹונדֵהיים 337  
ֵייראנֶגר 330  
נורווגיה 369  

סבאלּבאר 362  
פֶיירֶלן 329  

פינלנד 203-04  
פלֹום 324  

שוודיה 473  
 Karasjok קאראשֹוק

358-60
 Karelia קאֶרלָיה

166-81
קבארֶקן, ארכיפלג 

164 Kvarken
466 Kvikkjokk קביקיֹוק
 Kebnekaise ֶקּבֶנָקייֶסה

465-66
254 Hverir קֶבריר

253 Hverfell קֶברֶפל
 Kuusamo קּואּוסאמֹו

2 ,185-86
173-77 Kuopio קּואֹוִּפיֹו
181-82 Kuhmo קּוהמֹו
170 Kolovesi קֹולֹוֶבסי

קולנוע
איסלנד 272  
דנמרק 120  
פינלנד 200  
שוודיה 470  

 Kumlinge קּומלינֶגה
156

 Kungsleden קּונגסֶלֶדן
465-67

 Kosta קֹוסָטה ּבֹוָדה
443 Boda

 København קופנהאגן
48-49 ,45-64

אתרים 45-47, 50-53  
בידור 61  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 59-61

הגעה ועזיבה 63  
היסטוריה 45  

טיולים מאורגנים   
53-54

מגורים 54-56  
מידע 62  

מסלולים מומלצים 46  
מסעדות 16, 56-59  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 54
פעילויות 53  
קניות 61-62  

תחבורה 63-64  
קיאקים, ראו קאנו 

וקיאקים
268 Kjölur קיֹולּור
71-73 Køge ֶקֶייה

 Kilpisjärvi קילּפיסָיארבי
195

463-64 Kiruna קירּוָנה
 Kluntarna קלּונטארָנה

459
קֵלייבארבאטן 

240 Kleifarvatn
192-93 Kemi ֶקמי

קניבֶשלֹוֶדן 
356 Knivskjelodden
ֶקסטיקֶייבארי ֶהראנֶיימי 

 Kestikievari
180 Herranniemi

 ,254 Krafla קראּפָלה
252

קרחונים 329
 Bøyabreen ֶּבָייּבֵריין  

329
יּוסֶטדאלן 327-29  

לֹונגֶיירּברין   
361 Longyearbreen

ניגארסּבֵריין 327-29  
סּוּפֶהֶלּבֵריין 329  

קרחונים, הליכה על 276
172 Kerimäki ֶקריֶמקי

 Krýsuvík קריסּוביק
240

 Karlskrona ָקרלסקרֹוָנה
446-47

קתדרלות, ראו כנסיות 
וקתדרלות

ר
163 Rauma ָראּוָמה

ראלארָבאֶיין 
309 Rallarvegen
192 Ranua ראנּוָאה

101 Randers ראֶנרס
 Rödkallen ֶרדקאֶלן

459
 Rovaniemi רֹובאנֶיימי

188 ,187-92
 Rudkøbing רּוד'ֶקּבינג

91
180 Ruunaa רּוָנה

 Roskilde רֹוסקילֶדה
69-71

רֹוסקילֶדה, פסטיבל 
27 Roskilde Festival

185-86 Ruka רּוָקה
415-16 Rättvik ֶרטוויק

104-05 Ry רי
116-18 Ribe ריֶּבה

301-03 Rjukan ריּוקאן

376 ,347 Reine ֵרייֶנה
ֵרייניספיָאָרה 

264 Reynisfjara
 Reykholt ֵרייקהֹולט

238
 Reykjavík רייקיאוויק
 ,220-21 ,219-38

226-27
אתרים 222-25  

בידור 234-35  
ברים, מועדונים וחיי־  

לילה 18, 233-34
הגעה ועזיבה 236-37  

טיולים מאורגנים 225,   
228-29

מגורים 229-31  
מידע 236  

מסלולים מומלצים   
223

מסעדות 231-33  
פסטיבלים ואירועים   

מיוחדים 229
פעילויות 225  
קניות 235-36  

תחבורה 237-38  
 Reykjahlíð 'ֵרייְקיאלית

251
ֵרייְקיאֶנספֹולקבאנגּור 

Reykjanesfólk-
240 vangur

רכבות 485, 489-90
דנמרק 124, 125  

נורווגיה 372, 374  
פינלנד 206, 207  
שוודיה 475-76,   

477-78
רכבי־שלג

ואכְטנאיֹוקּוְטל 257  
נורווגיה 370  

סבאלּבאר 362  
פינלנד 204  

רכיבה על אופניים 
487 ,22-23

אגמים, אזור 103  
אֹואּולּו 182  
אוסלו 291  
אֹוֶרה 456  

איסלנד 279  
גֹוטלאנד 13  
דנמרק 125  
טאלין 214  

ֵייראנֶגר 330  
לאנֶגֶלן 91  

מאִרֶייָהאמן 154  
ֶמן 74  

 Kaiser מסלול הָקייֶזר  
344 Route

נורווגיה 372  
פינלנד 206  

פלֹום 324  
רֹובאנֶיימי 187  
רכיבה על סוסים
אינארי 196-97  

איסלנד 276  
ָאקּוֵריירי 247  
טרֹומֶסה 351  

77-78 Rønne ֶרֶנה
רפטינג

איסלנד 276  
וֹוס 318  

יּוסֶטדאלן 328  
נורווגיה 304, 370  

305-07 Røros ֶררֹוס

ש
 ,40 Sverige שוודיה

385 ,383-478
אמנויות 470  

אקולוגיה וסביבה   
470-71

אקלים 383  
אשרות 475  

אתרי אינטרנט   
מועילים 384

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 384, 471-78

גישת אינטרנט 474  
הגעה ועזיבה 384,   

475-76
הומואים ולסביות,   
מטיילים 402, 474
היסטוריה 467-68  
חגים לאומיים 474  

טלפון 475  
ילדים, טיול עם 473  

כסף 473, 474  
לשכות מידע לתיירים   

475
מגורים 383, 472-73  
מוקדי עניין עיקריים   

385
מסלולים מומלצים   

384
מסעדות 383, 384,   

474 ,471-78
נכים, מטיילים 475  

עונות התיירות 383  
עם ואוכלוסייה   

468-69
פעילויות 473  

צילום 474  
שעון 475  

שעות פתיחה 474  
תחבורה 476-78  

תכנון הטיול 383-84  
תקציב 384  

שוודית 498-500
 Stockholm שטוקהולם

 ,388-89 ,386-407
33 ,392-93

אתרים 386-87,   
394-96 ,390-91

בידור 403  
ברים, מועדונים וחיי־  

לילה 401-03
הגעה ועזיבה 405  
הומואים ולסביות,   

מטיילים 402
היסטוריה 386  

טיולים מאורגנים   
396-97

כרטיס הנחה 404  
מגורים 397-99  

מידע 404-05  
מסלולים מומלצים   

386
מסעדות 399-401  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 397

פעילויות 396  
קניות 403-04  

תחבורה 405-07  
שטוקהולם, ארכיפלג 

 ,408-09 Stockholm
376 ,408

שּוסטריקסֵביין 
340 Kystriksveien

שיט 485-86, 487
אגמים, אזור 103, 105  

איסלנד 278, 279  
ֶּברֶגן 315  

דנמרק 125  
טאמֶּפֶרה 159  

יֹוֶאנסּו 177  
ִייֶבסקיָלה 172  

 Geiranger ֵייראנֶגר  
330

לאֶּפנראנָטה 166-67  
לינאנסארי 170  

ליֶספיֹורד 323  
מאִרֶייָהאמן 154  

נורווגיה 372  
סבאלּבאר 361  
סֹוגֶנפיֹורֶדן 324  

ּפֹורבֹו 145  
פינלנד 203-04  

פינלנד 206  
קֹולֹוֶבסי 170  
קופנהאגן 53  

ֶקמי 192  
שוודיה 476-77  

שטוקהולם 396  
שירותי חירום 21  

ביטויים באיסלנדית   
496

ביטויים באסטונית   
493

ביטויים בדנית 492  

ביטויים בנורווגית 498  
ביטויים בפינית 495  

ביטויים בשוודית 499  
שמש חצות 341, 471

שנירקול 276
שעון 484, ראו גם תחת 

שמות המדינות
שעות פתיחה, ראו תחת 

שמות המדינות
שפות 20, 491-500

איסלנדית 495-97  
אסטונית 493-94  

דנית 491-93  
נורווגית 497-98  

פינית 494-95  
שוודית 498-500  

ת
 Þórsmörk ת'ֹורסֶמרק

263
ת'יֹורסָאאּורדאלּור 

238 Þjórsárdalur
תחבורה בסקנדינביה 

486-90
תכנון הטיול, ראו גם 

תחת שמות המדינות
אזוריה של סקנדינביה   

38-40
אתרי אינטרנט   
מועילים 20-21

חשוב לדעת 20-21  
ילדים, טיול עם 204,   

481 ,473 ,370
לוח האירועים 26-29  
מסלולים מומלצים   

30-37
עונות התיירות 20,   

26-29
תקציב 21  

תקציב 21, ראו גם תחת 
שמות המדינות
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