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המעניקים פרשנות רומנטית לטבע הפראי 
של נורווגיה. סיימו את היום בארוחה משובחת 

 .Lyseverket-מהמטבח הנורדי החדש ב

היום הרביעי
התחילו את הבוקר בעלייה בפוניקולר למרומי 

הר פֶלֶיין, משם תוכלו להתפעל מנוף רחב יריעה 
של העיר והפיורד; על ההר גם שלל שבילי 

הליכה. שבו לארוחה קלה בפיסֶקטֹורֶגה, כיכר 
שוק תוססת עוד מהמאה השלוש־עשרה, שהיא 
מקום מצוין לארוחה קלה של דגים ומאכלי־ים. 

בקרו גם במוזיאון ֶּברֶגן לשיט, שבו מוצגת בין 
 Marg השאר ספינה ויקינגית. ולבסוף, פנו אל

Bein & ותיהנו מארוחת ביסטרו מהמטבח 
הנורדי החדש. קנחו בקוקטייל לשעת לילה 

.Apollon מאוחרת בבר-חנות-תקליטים

היום החמישי
הימנעו מהמוני התיירים הנוהרים אל הפיורדים, 

וסעו בכביש התיירות הלאומי ָאאּורָלנְסְפֶייֶלה 
)Aurlandsfjellet(, המזמן נופים מרהיבים 
אל ָאאּורָלנְספיֹורְדן. אל תחמיצו את הנוף 

המרהיב שנשקף מסֶטגסָטיין, נקודת תצפית 
בנויה עץ ופלדה שנשלחת כמו זרוע של 30 
מ׳ מעל התהום. המשיכו בנסיעה אל פלֹום, 
שם ממתין לכם פאב בסגנון ויקינגי, ויש גם 

שפע שבילי הליכה לשפת הפיורדים ואל 

היום הראשון
התחילו את הטיול בבירה בביקור במוזיאון 

ָאסטרּוּפ-ֶפרנלי )עמ׳ 86(, שבו גם גן פסלים 
ובית־קפה מקסים עם רחבה המשקיפה 

אל הפיורד. חצו את התעלות בדרככם אל 
“הקרחון״ הלבן המרשים של בית האופרה 

)עמ׳ 98(, ולאחר מכן טפסו על הגג המשתפל 
לנוף מרהיב של האיים שבפיורד. לפני 

שתמשיכו לכיוון מזרח, שבו לארוחת צהריים 
 .Vippa קלה ברחבת האוכל המדליקה של

בלו אחה״צ נינוח על החוף בֶסֶרנָגה, אבל אל 
תשכחו להזמין מראש שולחן לארוחת ערב 
ב-Maaemo הסמוכה )עמ׳ 98(, מהחוויות 

הקולינריות הבלתי־נשכחות של נורווגיה.

היום השני
חצו את פארק ארמון המלוכה היפהפה 

בדרך לקפה של בוקר ב-Fuglen )עמ׳ 87( 
שבקרבת מקום, בית־קפה מסוגנן עם פריטים 

מאמצע המאה הקודמת. לכו בָאנֶקרּברּוָאה 

)עמ׳ 126( עד לגריֶנרֶלָקה האופנתית )עמ׳ 
126(, וטיילו בין הבוטיקים המדליקים 

שלאורך Markveien. אם קניות אינן כוס 
התה שלכם, בואו להציץ בבית הולדתו של 

אדווארד מּונק. שביל הנהר ָאֶקרֶסלָבה נמתח 
 ,)www.mathallenoslo.no( Mathallen אל

מחסן משופץ ובו שלל אפשרויות מפתות 
לאוכל ולמשקה, ומקום מצוין לטעימה 

קולינרית מנורווגיה. צפו בשמש השוקעת 
מגשר ָאקרֹוּבאֶטן, המשקיף אל האדריכלות 

החדשנית מעוררת ההשתאות של אוסלו. 

היום השלישי
טיסה של 50 דקות תביא אתכם מאוסלו 

לֶּברֶגן )עמ׳ 186(. התחילו את היום בביקור 
בבתי העץ הססגוניים שלאורך הרציף בּבריֶגן. 

שבו לאכול ארוחה משביעה של פשטידת 
 Pingvinen-דגים או בשר אייל וכיסנים ב

שבמרכז העיר. הקדישו את אחה״צ לגלריות 
הסמוכות של קֹוֶדה, ובהן שורה של ציורי נוף 

מפלים שוצפים. לחלופין, חצו במעבורת את 
סֹוֶנפיֹורְדן )עמ׳ 194( והמשיכו בנסיעה על 
כביש 55, עוד נסיעה מרהיבה ביופייה דרך 

יֹוטּונָהייֶמן )עמ׳ 152(. את הלילה תוכלו להעביר 
באתר קמפינג או בבקתה בחיק הטבע.

היום השישי
חלצו עצמות בטיול בוקר ביֹוטּונָהייֶמן, ולאחר 

מכן שובו למכונית. סעו בנתיב היפהפה והפראי 
שמוביל לאֹוֶלְסן לאורך ָייראנֶגרפיֹורד )עמ׳ 

198(, שזכה למקום ברשימת מורשת עולם 
של אונסק״ו, שם צונחים מפלי ‘שבע האחיות׳ 

במורד הצוקים, ויוצרים קשתות מרהיבות. הגיעו 
לאֹוֶלְסן לקראת שקיעה מעל שפת ָייראנֶגרפיֹורד. 

היום השביעי
הקדישו יום נינוח לאֹוֶלְסן )עמ׳ 210(, שנחשבת 

בעיני נורווגים רבים לעיר היפה במדינה. 
אם יש לכם כוח, טפסו ב־418 המדרגות עד 

למרומי ְפֶיילסטּוָאה, נקודת תצפית נודעת 
המשקיפה לנוף מרהיב של העיר והים - ומקום 

מושלם למשקה לפני ארוחת הערב. הזמינו 
www.( Maki-מראש שולחן לארוחת ערב ב

brosundet.no(, מסעדת הדגים הטובה 
 .Brosundet בעיר, השוכנת בתוך מלון

ואם מתחשק לכם לבזבז, הזמינו במלון גם 
חדר ללילה האחרון שלכם בנורווגיה.

1 בית האופרה של אוסלו

2 ּבריֶגן בֶּברֶגן

3 שוק הדגים של ֶּברֶגן

4 מעבורת בסֹוֶנפיֹורְדן

5 משקה בְפֶיילסטּוָאה

זוהי נורווגיה מסלולים מומלצים

4 שבעה ימים
מבילוי נינוח על החוף באוסלו וארוחה של אוכל נורדי חדש בֶּברֶגן, ועד ביקור במפלי 

יֹוטּונָהייֶמן וצפייה בשמש השוקעת באֹוֶלְסן - הקיץ בנורווגיה הוא בלתי־נשכח.

בקיץ
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אל ָאאּורָלנְספיֹורְדן. רק 15 ק״מ מצפון 
לכאן תיהנו משלג עמוק ומנופים קסומים 
באתר הסקי האְפֶייל. לחוויית סקי אמיתית 
)מנובמבר עד אפריל(, הזמינו בקתת־דשא 

הררית, ותוכלו לגלוש כאוות נפשכם על 
32 מדרונות ארוכים בדרגת קושי מתחילים 

עד בינוניים. התרווחו בסאונה שבבקתה, 
 .Pelestova ולאחר מכן בואו לכוסית במלון

היום החמישי
האטו קמעה את הקצב: גם בהאְפֶייל יש 

סקי–מישור, בשבילים שחוצים יער של 
עצים המכוסים במרבד לבן ומנצנץ. הקדישו 

שעה קלה לפיקניק של משקה מתובל 
בדומדמניות ושל שוקולד נורווגי פריך 

)Kvikklunsj( שהומצא כחטיף מושלם לסקי. 

היום השישי
בשעות הבוקר המוקדמות, סעו לכיוון צפון 

ברכבת אל ֶררּוס )עמ׳ 222( הקסומה והקודרת. 
בעיירת הכורים לשעבר יש מבוך של בתי 

עץ ססגוניים ועתיקים, החומר שממנו קורצו 
תמונות אינסטגרם מושלמות. כדי להשתלב 
באווירה, שכרו מזחלת עץ וצאו לטייל בעיר; 

ולאחר מכן, בואו להפשיר וליהנות ממטעמים 
מקומיים ב-Verthuset Inn החמים.

היום הראשון
בוקר קר של חורף באוסלו הוא הזמנה 

למשקה מהביל ולמאפה קינמון 
ב-Stockfleths )עמ׳ 87(. טיילו בין החנויות 

ברחובות מרוצפי־האבן של קרל יוהנס 
גאֶטה, והתרשמו מהעיצוב הסקנדינבי 

המוצג ב-Paleet. אם תגיעו לכאן בנובמבר־
דצמבר, אל תוותרו על שוק חג המולד 

)יּוֶלמארֶקֶדה( ב-Spikersuppa, ותוכלו לשלב 
בין ביקור בדוכנים המקושטים להחלקה 
על הקרח. התחממו קלות במרכז נובל 

לשלום מעורר ההשראה )עמ׳ 76(, וקנחו 
בארוחת חג מולד מסורתית עם נגיעות של 
.)www.barbrutus.no( Brutus-חדשנות ב

 
היום השני

שוטו במעבורת מבית־העירייה וחצו את 
אוסלופיורְדן הקפוא אל ּביגֵדיי. בקרו 

במוזיאון הפתוח לפולקלור )עמ׳ 110(, 

המהבהב באורות חג המולד. שבו לארוחת 
צהריים בבית־הקפה החמים שבמתחם. עלו 

לסירה בחזרה אל קו המים, ולגמו כוס יין 
נתזים לפני ההופעה בבר של בית האופרה. 

היום השלישי
טיסה של 40 דקות צפונה תביא אתכם אל 

לילהאֶמר )עמ׳ 154(, עיירת סקי לגולשים 
שמתכוונים לזה. בין גלישה לגלישה, 

הקצו אחה״צ לביקור במוזיאון האולימפי 
הנורווגי ובמגדל הלהבה. זה הזמן לבירה 

חורפית חזקה ולכוסית של אקוואביט נורווגי 
 Bryggerikjelleren במבשלת-המרתף
ואז נסו גם המבורגר של בשר איילים. 

היום הרביעי
הימנעו מהמוני התיירים הנוהרים אל הפיורדים, 

וסעו בכביש התיירות הלאומי ָאאּורָלנְסְפֶייֶלה 
)Aurlandsfjellet(, המזמן נופים מרהיבים 

היום השביעי
המשיכו שוב לכיוון צפון וסעו ברכבת של 

הבוקר לטרֹונדָהיים )עמ׳ 216( – בעבר 
בירת נורווגיה, וכיום פנינה קוסמופוליטית. 

התחילו את הטיול בקתדרלת נידארּוס 
הגותית )עמ׳ 220(, ולאחר מכן המשיכו אל 
הבוטיקים העצמאיים שבמרכז טרֹונדָהיים. 
חצו את גאמֶלה ּביּברֹו לאורך נהר ניֶדְלָבה, 
ותיהנו מנופים פוטוגניים של בתי־הרציף 

הצבועים; אם יתמזל מזלכם, הם יהיו 
מכוסים בשלג. טיילו בּבאקלאֶנה מרוצף 

האבן, ושבו לארוחה ב-Skydsstasjon, דיינר 
אופנתי המתמחה במרק דגים, בתבשיל 
בשר איילים ובמבחר אדיר של שנאּפס.

ימים שמונה עד עשר
גם אתם מקווים לראות את הזוהר 

הצפוני, או לחוות את הטבע הנורווגי 
בעיצומו של החורף עם להקה של כלבי 

האסקי שמובילה אתכם? אם כן, בואו 
לטרֹומֶסה, מרחק שעה וחצי טיסה 

מטרֹונדָהיים ו־400 ק״מ מצפון לחוג 
הארקטי. הקדישו לאזור לפחות יומיים כדי 

להגביר את הסיכויים שתחזו במו עיניכם 
בפלאי אורורה בוראליס. למידע נוסף 

ולטיפים על הזוהר הצפוני, ראו עמ׳ 24.

1 החלקה על הקרח באוסלו

2 סקי בלילהאֶמר

3 משקה מתובל בדומדמניות

4 בתי עץ בֶררּוס

5 הזוהר הצפוני בטרֹומֶסה

זוהי נורווגיה מסלולים מומלצים

4 עשרה ימים
אין חורף מושלם מזה של נורווגיה. באוסלו תוכלו להחליק על הקרח, בהאְפֶייל תגלשו 

במדרונות, בֶררּוס העתיקה תחצו את העיר במזחלת, ואם יתמזל מזלכם, תצפו גם בזוהר 
הצפוני המרצד בשמי טרֹומֶסה.

בחורף
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אינדקס

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי. 
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158 Aulestad ָאאּוֶלסָטה
224 Austrått ָאאּוסטרֹוט

195 Aurland ָאאּורָלן
ָאאּורָלנספיֹורְדן 

195 ,28 Aurlandsfjorden
 ,37 ,36 Avaldsnes ָאבאלסֶנס

202
211 Averøy ָאֶבֵריי

200 Egersund ֶאֶגרְסן
אדריכלות 41–40

אדריכלות מעץ 13  
המוזיאון לאדריכלות נורווגית   

)אוסלו( 97, 105
אדריכלות נורווגית, המוזיאון 

 Norsk )אוסלו(
105 ,97 Arkitekturmuseum

206 Odda אֹוָדה
160 Otta אֹוָטה
אוטובוסים 256

 Utstein אּוְטסָטיין קלֹוסֶטר
201 Kloster

אוכל ומשקאות
אוכל בזול 31, 33  
אוסלו 10, 3–62  
גבינה חומה 158  

נורווגיה לאניני טעם 26-7  
ראו גם בירה   

אֹולאף האראלדסֹון הקדוש, 
 ,50 Olav Haraldsson המלך

220
קרב סטיקֶלסָטה 226  

 Olav אֹולאף השלישי, המלך
184 Kyrre

 Olav V אֹולאף החמישי, המלך
95 ,94

 Olav אֹולאף טריגבאסֹון
50 Tryggvason

אֹולאפסגרּוָבה )ֶררּוס( 
222 Olavsgruva
207 Ulvik אּולוויק

אולימפי, המוזיאון הנורווגי 
 Norges )לילהאֶמר(

155 Olympiske Museum

אולימפיאדת החורף 155, 158
אולם הכף הצפוני 

246 Nordkapphallen
210 Ålesund אֹוֶלְסן

174 Ulefoss אּוֶלפֹוס, מפל
211 Åndalsnes אֹונדאלסֶנס

 Undset, Sigrid אּונדֶסט, סיגריד
 154–5 ,34

195 Undredal אּונדֶרדאל
)ה(אוניברסיטה )אוסלו( 

89 ,78–9 Universitetet
)ה(אוניברסיטה, מוזיאון )טרֹומֶסה( 

237 Universitetsmuseet

156 Os אּוס

 ,112–13 Oseberg אֹוֶסֶּברג, ספינה
145

 Åsgårdstrand אֹוסגֹורדסראנד
65 ,11

54–131 ,16 Oslo אוסלו

אדווארד מּונק 5–64, 79  

אוכל ומשקאות 10, 26, 44,   
62–3

אמנות הרחוב של אוסלו 103  

ּביגֵדיי 19–106  

ברים ופאבים 44, 63, 87, 97,   
129 ,126

הליכה 9–88, 5–104, 19–118  

ילדים 32  

ישר לאינסטגרם 101  

מגורים 78  

מוקדי עניין חינמיים 31  

מחוץ למרכז העיר 31–120  

מסלולים מומלצים 58-61  

מסעדות 27, 81, 98, 131  

מפה 56-7  

מפה: ּביגֵדיי 108-9  

מפה: מחוץ למרכז העיר 121  

מפה: מרכז אוסלו - מזרח 92-3  

מפה: מרכז אוסלו - מערב 68-9  

מרכז העיר - מזרח 105–90  

מרכז העיר - מערב 89–66  

קניות 83, 127  

 Oslo אוסלו דֹומצ'ירֶקה
100 Domkirke

 Oslo אוסלו ספקטרום
103 Spektrum

 Oslofjorden אוסלופיורְדן, אזור
47 –134 ,17

מגורים 143  

מסעדות 138, 141, 145  

מפה 136-7  

אוסלופיורְדן ראו אזור 
אוסלופיורְדן

אֹוסקאשהאל סלֹוט )אוסלו( 
117 Oscarshall Slott

 Oscar I אוסקר הראשון, המלך
117 ,79

117 Oscar II אוסקר השני, המלך

224 Oppdal אֹוּפדאל

אופנוע, השכרה 257

אופניים, השכרה 257 

אופרה, בית )אוסלו( 41, 9–98

203 Utsira אּוציָרה

41 Ureddplassen אּוֶרדּפלאֶסן

אורורה בוריאליס ראו זוהר צפוני 

 Urnes אּורֶנס סטאבצ'ירֶקה
208 ,41 Stavkirke

)ה(אושר העולמי, דוח 52, 53

ָאטָלנֶטרָהאּוסָבאֶיין )הכביש 
 Atlanterhavsveien )האטלנטי

211
 ,34 Ibsen, Henrik איּבֶסן, ֶהנריק

190 ,82 ,80 ,35

מוזיאון איּבֶסן )אוסלו( 3–82  

פסל 89  

ֶּפר גינט 159  

51 Eidsvoll ָאיידסבֹול

206 Eidfjord ָאיידפיֹורד

30 Airbnb אייר בי אנד בי

אינטרנט אלחוטי 259

אינטרנט, אתרים 259

איסָהאּוסקתדָרֶלן )טרֹומֶסה( 
237 Ishavskatedralen

42 Isfjorden איספיֹורְדן

156 Alvdal ָאלבדאל

161 Elveseter ֶאלֶבֶסֶטר

156–7 Elverum ֶאלֶברּום

244–5 ,48 Alta ָאלָטה

מסעדות 27  

אלכוהול 252, 258

ָאמּונדֶסן )ָאמּונְסן(, רֹוָאלד 
 ,115 ,52 Amundsen, Roald

236 ,117

אמנות רחוב )אוסלו( 103

אמנות שימושית ודקורטיבית, 
מוזיאון )טרֹונדָהיים( 

 Nordenfjeldske
217 Kunstindustrimuseum

243 ,234 Andøya ָאנֶדָיה

235 ,234 Andenes ָאנֶדֶנס

 Ankerbrua )ָאנֶקרּברּוָאה )אוסלו
126

156 Østerdalen ֶאסֶטרדאְלן

 Astrup, ָאסטרּוּפ, ניקולאי
208 ,188 Nikolai

ָאסטרּוּפ–ֶפרנלי, מוזיאון )אוסלו( 
 ,86 Astrup Fearnley Museet

87

)ה(אסם, מוזיאון )אוסלו( 
96–7 Høymagasinet

)ה(אספה הלאומית של נורווגיה

ָאיידסבֹול 51  

סטֹורטינג )אוסלו( 102  

188 Akvariet )ָאקבארֶייה )ֶּברֶגן

ֶאקֶּברגּפארֶקן )אוסלו( 
 ,79 ,65 Ekebergparken

130–31

 Aker )ָאֶקר ּבריֶגה )אוסלו
83 Brygge

ָאקרֹוּבאֶטן, גשר הולכי־הרגל 
103 Akrobaten )אוסלו(

ָאֶקרסהּוס ֶפסטנינג )אוסלו( 
 ,94–5 Akershus Festning

105

ָאֶקרֶסלָבה, שביל הנהר )אוסלו( 
124–5 Akerselva

49 Erik אריק גרזן הדם

49 Erik ֶאריק האדום

40 Erik ֶאריק מּפֹוֶמראנָיה

ארמונות 

אֹוסקאשהאל סלֹוט )אוסלו(   
117 Oscarshall Slott

 Baroniet ּבארֹונֶייה רֹוֶסנדאל  
203 Rosendal

88 ,79 Slottet )ְסלֹוֶטה )אוסלו  

175 Arendal ָאֶרנדאל

אשרה 252

ב
195 ,28 Balestrand ּבאֶלסטראן

ּבאקלאֶנה )טרֹונדָהיים( 
216 Bakklandet

 Baroniet ּבארֹונֶייה רֹוֶסנדאל
203 Rosendal

 Barents, Willem ּבאֶרנץ, ויֶלם
239

 Bø Sommarland ֶּבה סֹומארלאן
179

ּבּוֶאקֹורּפס, מוזיאון )ֶּברֶגן( 
187 Buekorpsmuseet

243 ,27 Bodø ּבֹוֶדה

בוטאני, גן ומוזיאון )אוסלו( 127

בוטאני, גן )טרֹומֶסה( 237

 Borgund ּבֹורגּון סטאבצ'ירֶקה
196–7 Stavkirke

 Borre ּבֹוֶרה, הפארק הלאומי
144–5

100 Børsen )ה(בורסה )אוסלו(

ָּבזארהאֶלֶנה )אוסלו( 
101 Basarhallene

בטיחות 

אזהרות מסע 252  

ביטחון אישי 258  

להט״בים 259  

106–19 Bygdøy )ּביגֵדיי )אוסלו

מפה 9–108  

 Bygdøy )ּביגֵדיי קֹונגסגֹור )אוסלו
116–17 Kongsgård

בידור

אוסלו ספקטרום 103  

בית האופרה )אוסלו( 41, 9–98  

בית התרבות אּו.ֶאס.ֶאף )ֶּברֶגן(   
188

גריגהאֶלן )ֶּברֶגן( 9–188  

הבמה הלאומית )ֶּברֶגן( 91–190  

היכל הקונצרטים של אוסלו 82  
התיאטרון הלאומי )אוסלו( 80,   

89
התיאטרון הנורווגי )אוסלו( 80  
מרכז קילֶדן לאמנויות הבמה   

)כריסטיאנסאנד( 171
תיאטרון טֶרנֶדלאג )טרֹונדָהיים(   

218
ביטוח 253

ּבֶיירנסֹון, ּבֶיירנסטֶיירֶנה 
 Bjørnson, Bjørnstjerne

191 ,158
ּבֶיירֶקּבאק )לילהאֶמר( 
154–5 Bjerkebæk

בירה )ִמבשלות-בוטיק( 12, 
177 ,126 ,44–5

ּבירֶקָּבייֶנר, מרוץ הסקי 
154 ,47 Birkebeiner

בית התרבות אּו.ֶאס.ֶאף )ֶּברֶגן( 
188 Kulturhuset USF

בית-ארוך ויקינגי 36
 Den )ה(במה הלאומית )ֶּברֶגן(
190–91 Nationale Scene
 ,152 Besseggen ֶּבֶסֶגן, טרק

153
בקתות 30, 42, 233

ֶּברגמאנסגאָטה )ֶררּוס( 
223 Bergmannsgata
184–91 Bergen ֶּברֶגן

אדריכלות 40  
ברים ופאבים 189  

מגורים 191  

מסעדות 27, 187  

מפה 185  

 Bergens ֶּברֶגן, המוזיאון לשיט
190 Sjøfartsmuseum

 Gamle Bergen ֶּברֶגן העתיקה
191

ֶּברֶגן, מוזיאון: אגף הטבע 
 Bergen Museum: De

 Naturhistoriske Samlinger
189

ֶּברֶגן, מוזיאון: האגף לתולדות 
 Bergen Museum: התרבות

 De Kulturhistoriske
190 Samlinger

בריאות 258

184 Bryggen )ּבריֶגן )ֶּברֶגן

אינדקס



263 262

אינדקס

216 Bryggen )ּבריֶגן )טרֹונדָהיים

 Bryggens )ּבריֶגן, מוזיאון )ֶּברֶגן
186

ברים ופאבים

אוסלו 44, 63, 87, 97, 129  

ֶּברֶגן 189  

ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 177  

קוקטייל-בר 44  

ג
 Gaustatoppen ָגאּוסטאטֹוֶּפן

179 ,168

 Gamlebyen )גאמֶלְּבֶיין )אוסלו
130

גאמֶלה ּביּברֹו )טרֹונדָהיים( 
216–17 Gamle Bybro

 Gamle גאמֶלה סטאבאנֶגר
192 Stavanger

גיאולוגיה, מוזיאון )אוסלו( 
127 Geologisk Museum

 Gyatso, Tenzin ְגָיאְטסֹו, ֵטְנִזין
76

גילופי סלע 48

157 ,156 Glåma ְגלֹוָמה, נהר

138 Glomma גלּוָמה, נהר

גלריות לאמנות ראו מוזיאונים 
וגלריות

 Grand Café )גראנד קפה )אוסלו
79 ,65

 Grieg, Edvard גריג, אדווארד
190

 Grieghallen )גריגהאֶלן )ֶּברֶגן
188–9

176 Grimstad גרימסָטה

 Grünerløkka )גריֶנרֶלָקה )אוסלו
127 ,126

211 Grip גריְּפ

ד
71 Dahl, J C דאל, י"ּכ

34 Dahl, Roald דאל, רואלד

174 Dalen דאְלן

191 Damsgård )דאמסגֹור )ֶּברֶגן

דאמסטֶרֶדה )אוסלו( 
125 Damstredet

דואר 259

דובי הקוטב, מועדון )האֶמרֶפסט( 
246 Isbjørnklubben

160–61 Dovrefjell דֹובֶרְפֶייל

 Domkirken )דֹומצ'ירֶקן )ֶּברֶגן
187

דֹומצ'ירֶקן )כריסטיאנסאנד( 
170 Domkirken

דֹומצ'ירֶקן )סטאבאנֶגר( 
193 Domkirken

81 Durban, Arne דּורָּבן, ָארֶנה

דיג 38

דיג, המוזיאון הנורווגי )ֶּברֶגן( 
186 Norges Fiskerimuseum

דיג וחקלאות )ֶרבֹולט( 75

ֵדייכָמן, ספריית )אוסלו( 
101 Deichman Biblioteket

 Den )ֶדן גאמֶלה לֹוֶגן )אוסלו
98 Gamle Logen

דני, שלטון 50

163 Drammen דראֶמן

142–3 Drøbak דֶרּבאק

 Dronningen )דרֹונינֶגן )אוסלו
119 ,114

דרכונים 252

דשא, בתקות 40

ה
203 Haugesund ָהאּוֶגְסן

 Heyerdahl, Thor האֶיירדאל, תֹור
147 ,114

140 Halden האלְדן

158–9 Hamar האמאר

 Hamsun, Knut האמסּון, קנּוט
35 ,34

246 Hammerfest האֶמרֶפסט

האנֶזה, מוזיאון ברית )ֶּברֶגן( 
186 Hanseatiske Museum

140–41 Hankø האנֶקה

 ,37 Hafrsfjord האְפשפיורד, קרב
193 ,49

האראלד הארדראֶדה, המלך 
91 Harald Hardrade

האראלד הראשון ‘בהיר־השער' 
 ,201 ,49 ,37 Harald Hårfagre

203

 Harald האראלד החמישי, המלך
88 V

האראלד סֹולֶּברג ּפלאס 59 
 Harald Sohlbergs )ֶררּוס(

223 59 Plass

הארדאנֶגרביָדה 
 ,43 ,42 Hardangervidda

179 ,168–9

הארדאנֶגרְפיֹורְדן 
203 ,29 Hardangerfjorden

235 ,234 Harstad האשָטה

87 Hovedøya ֶהֶבדֹוָיה

174 Heddal ֶהדאל

 Heddal ֶהדאל סטאבצ'ירֶקה
172–3 ,41 Stavkirke

 Holberg, הֹולֶּברג, לודוויג
80 Ludvig

162–3 Hallingdal הֹולינגדאל

הֹולֶמנקּוֶלן )אוסלו( 
129 Holmenkollen

27 Husmanskost הּוסָמנסקֹוסט

 Hukodden )הּוקֹוֶדן, חוף )אוסלו
116

50 ,49 Håkon הֹוקֹון הטוב

הֹוקֹון הרביעי הֹוקֹונסֹון, המלך 
 ,154 Håkon IV Håkonsson

184

הֹוקֹון החמישי מאגנּוסֹון, המלך 
 ,95 ,94 Håkon V Magnusson

116

 Haakon הֹוקֹון השביעי, המלך
157 ,79 ,52 VII

הֹוקֹונסהאֶלן )ֶּברֶגן( 
184–5 Håkonshallen

 ,245 Hurtigruten הּורטיגרּוֶטן
257

144 Horten הֹורְטן

הידרו-חשמליות, תחנות כוח 227

225 Hitra, Frøya היטָרה וֶפִרֶייה

234 Hinnøya היֶנָיה

היסטוריה 53–48

היסטוריה, מוזיאון )אוסלו( 
89 ,72–3 Historisk Museum

היסטוריים, מבנים

ָאאּוסטרֹוט 224  

ָּבזארהאֶלֶנה )אוסלו( 101  

ּביגֶדה קֹונגסגֹור )אוסלו(   
116-17

ּבֶיירֶקּבאק )לילהאֶמר( 5–154  

בית־העירייה הישן )אוסלו( 96  

דאמסגֹור )ֶּברֶגן( 191  

ֶדן גאמֶלה לֹוֶגן )אוסלו( 98  

דרֹונינֶגן )אוסלו( 114, 119  

האוניברסיטה )אוסלו( 9–78,   
89

האראלד סֹולֶּברג ּפלאס 59   
)ֶררּוס( 223

הבורסה )אוסלו( 100  

הֹוקֹונסהאֶלן )ֶּברֶגן( 5–184  

המעון המלכותי )טרֹונדָהיים(   
218

ֶהֶרגֹוְרן )לארוויק( 147  

סטֹורטינג )אוסלו( 102  

רֹודהּוֶסה )אוסלו( 74-5  

רֹודהּוֶסה )ָאֶרנדאל( 175  

ֶהלגאלאנשיסֶטן 
242 Helgelandskysten

ֶהנֶייה־אֹונסָטה, המרכז לאמנות 
 Henie Onstad Kunstsenter

143
)ה(התנגדות הנורווגית לנאצים, 

 Norges )מוזיאון )אוסלו
 ,96 Hjemmefrontmuseum

104

ו
248 Vadsø ואדֶסה

ואלֶּברגטֹורֶנה )סטאבאנֶגר( 
192 Valbergtårnet

162 Valdres ואלדֶרס

246–7 Vardø וארֶדה

125 Vulkan )וּולקאן )אוסלו

207 Voss וֹוס

 Vigeland, ויֶגלאנד, גוסטב
80 Gustav

ויֶגלאנד ומּונק 124  

מוזיאון ויֶגלאנד )אוסלו( 124  

פארק ויֶגלאנד )אוסלו( 32,   
122–3

ויֶטנסקאּפ, מוזיאון )טרֹונדָהיים( 
219 Vitenskapsmuseet

142 ,65 ,11 Hvitsten ויטסֶטן

159 Vinstra וינסטָרה

 Vippa )ויָּפה, רחבת אוכל )אוסלו
 ,95 ,80 ,62 ,33 ,31 Food Hall

98

195 Vik ויק

ויקינגים 13, 50–48

ָאאּוסטרֹוט 224  

האראלדסָהאּוֶגן 203  

המוזיאון להיסטוריה )אוסלו(   
72-3

המוזיאון לספינות הוויקינגים   
 Vikingskipshuset )אוסלו(
118 ,112–13 ,36 ,33 ))Oslo

הפארק הלאומי ּבֹוֶרה 144-5  

מדע מול אגדה 24  

משקאות 45  

שביל הוויקינגים 36-7  

227 Vikna ויקָנה

ֶוסט־ָאגֶדר, המוזיאון המחוזי 
 Vest-Agder )כריסטיאנסאנד(

171 Fylkesmuseum

232 Vestvågøya ֶוסטבֹוֶגָיה

 ,18 Vestlandet ֶוסטלאֶנה
180–211

חופים 210  

מגורים 191, 202  

מסעדות 187, 193, 209  

מפה 3–182  

209 Vestkapp ֶוסטקאּפ

243 ,234–5 Vesterålen ֶוסֶטרֹוְלן

146 Verdens Ende ֶורֶדנס ֶאֶנה

ֶורינגספֹוְסן, מפל )ָאיידפיֹורד( 
206 Vøringsfossen

ֶורינגספֹוְסן, מפל )הארדאנֶגרביָדה( 
168–9 Vøringsfossen

ז
זואולוגיה, מוזיאון )אוסלו( 

128 Zoologisk Museum

)ה(זוהר הצפוני 10, 5–24, 237, 
245

זול, טיול

ילדים 33  

לאכול בזול )אוסלו( 95  

ח
חגים ואירועים מיוחדים 7–46

חגים לאומיים 253

חוג הקוטב, מרכז )סאלְטְפֶייֶלה( 
242 Polarsirkelsentret

חופים 176, 208, 210

חיות־בר 11

אֹוקבארֶייה )ֶּברֶגן( 188  

גן החיות של כריסטיאנסאנד   
171

הסטודיו לחקר הסלמון   
)סּולדאל( 201

ילדים 33  

נאמסקֹוגאן פאמיְלֶייה־פארק   
)טרּוֶנס( 227

סבאלּבארד 238, 239  

פארק הטבע לאנֶגדראג   
)נּוֶמדאל( 163

פארקים לאומיים 42-3  

ּפֹולארָיה )טרֹומֶסה( 236  

צפייה 39  

חיסונים 253

חירום, מספרים 258

חשמל 252

חשמלית 256

ט
טבק 252

156 Tolga טֹולָגה

143 Tusenfryd טּוֶסנפריד

87 Tjuvtitten )טיּובטיֶטן )אוסלו

טיולים מאורגנים 

הזוהר הצפוני 25  

ראו גם מסלולים מומלצים  

 Tjeldsundbrua ְטֶיילסּונּברּוָאה
213

146 Tjøme ְטֶייֶמה

156 Tynset טינֶסט

טיסה 5–254

243 Tysfjord טיספיֹורד

טיפוס סלעים 38

טיפים 258

טכנולוגיה, המוזיאון הנורווגי 
 Norsk Teknisk )אוסלו(

128 Museum
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ֶטֶלמארק ראו ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 

174 Telemark ֶטֶלמארק, תעלה

טלפון 259

145 Tønsberg ֶטנסֶּברג

41 Trollstigen ה(טרולים, דרך(

236–7 ,24 Tromsø טרֹומֶסה

מפה 237  

 Tromsø טרֹומֶסה, מוזיאון
237 Museum

216–21 Trondheim טרֹונדָהיים

מסעדות 27, 219  

מפה 217  

קניות 217  

טרֹונדָהיים, המוזיאון לאמנות 
 Trondheim Kunstmuseum

217
טרֹונדָהיים, המוזיאון לשיט 

 Trondheims
218 Sjøfartsmuseum

157 Trysil טריסיל

 ,157 Trysilfjellet טריסילְפֶייֶלה
162

טרמפים 257

 ,19 Trøndelag טֶרנֶדלאג
212–27

מסעדות 219, 223, 225  

מפה 214-15  

טרקים 10

ָגאּוסטאטֹוֶּפן 179  

הארדאנֶגרביָדה 168, 169  

יֹוטּונָהייֶמן 152, 153  

ָייראנֶגרפיֹורד 198  

ילדים 32  

מווינדֶהלאבאֶיין לסֶבֶרסטיֶגן   
197

פארקים לאומיים 42-3  

קרחונים 195  

י
 ,43 Jotunheimen יֹוטּונָהייֶמן

152–3
יּונגסטֹורֶגה )אוסלו( 

102–3 Youngstorget

 Jostedalsbreen יֹוסֶטדאלסּבֶרֶאן
208 ,207 ,42

 Yousafzai, יּוָספַזאי, ָמלאָלה
76 Malala

162 Geilo ָיילּו

יישומונים 259

198 Geiranger ָייראנֶגר, כפר

 Geirangerfjord ָייראנֶגרפיֹורד
198–9 ,29

ילדים, טיול עם 3–32

141 Jeløy ֶיֵליי

208 Jølster ֶילסֶטר

)ה(ימי, המוזיאון הנורווגי )אוסלו( 
 Norsk Maritimt Museum

119 ,114–15
)ה(ימי, המוזיאון )סטאבאנֶגר( 

 Stavanger Maritime Museum
192

כ
כלכלה 53

כנסיות וקתדרלות

 Oslo אוסלו דֹומצ'ירֶקה  
100 Domkirke

 Urnes אּורֶנס סטאבצ'ירֶקה  
208 ,41 Stavkirke

איסָהאּוסקתדרֶלן )טרֹומֶסה(   
237 Ishavskatedralen

 Borgund ּבֹורגּון סטאבצ'ירֶקה  
196–7 Stavkirke

ביקור 259  

 Domkirken )דֹומצ'ירֶקן )ֶּברֶגן  
187

דֹומצ'ירֶקן )כריסטיאנסאנד(   
170 Domkirken

דֹומצ'ירֶקן )סטאבאנֶגר(   
193 Domkirken

דֹומצ'ירֶקרּואיֶנֶנה )האמאר(   
158 Domkirkeruinene

ֶדן ֶהִלֶייה אֹונס צ'ירֶקה )ריֶסר(   
175 Den Hellige Ånds Kirke

 Heddal ֶהדאל סטאבצ'ירֶקה  
172–3 ,41 Stavkirke

 Tingvoll Kirke טינגבֹול צ'ירֶקה  
211

כנסיית המלחים )אוסלו(   
116 Sjømannskirken

 Lom לֹום סטאבצ'ירֶקה  
161 Stavkirke

מריה־צ'ירֶקן )ֶּברֶגן(   
185 Mariakirken

נידארּוסדֹוֶמן )טרֹונדָהיים(   
220–21 Nidarosdomen

41 ,13 Stavkirke סטאבצ׳ירֶקה  

 Korskirken )קֹושצ'ירֶקן )ֶּברֶגן  
186–7

 Ringebu רינֶגּבּו סטאבצ'ירֶקה  
159 Stavkirke

223 Røros Kirke ֶררּוס צ׳ירֶקה  

ראו גם מנזרים  

כסף 253

כרטיסים מוזלים 259

 Christian III כריסטיאן השלישי
50

 Christian IV כריסטיאן הרביעי
170 ,163 ,104 ,96–7 ,50

כריסטיאן פֶרֶדריק, המלך 
)כריסטיאן השמיני מדנמרק( 
117 ,51 Christian Frederik

כריסטיאן ראדיש )ספינה, אוסלו( 
104 Christian Radich

 ,96–7 Christiania כריסטיאניה
 104

כריסטיאניה טֹוְרב )אוסלו( 
104 ,97 Christiania Torv

כריסטיאנסאנד, גן החיות 
171 Kristiansand

כריסטיאנסאנד )כריסטיאנסאן( 
170–71 Kristiansand

מפה 171  
כריסטיאנסהֹולם ֶפסטנינג 

)כריסטיאנסאנד( 
 Christiansholm Festning

170
 Kristiansund כריסטיאנְסן

210–11

ל
234 Langøya לאנֶגָיה
147 Larvik לארוויק

225 Levanger ֶלבאנֶגר
לבוש, קוד 259

להט״ב 259
לוויתנים, צדי 146

לוויתנים, צפייה 39, 235, 243
161 Lom לֹום

 Lomnessjøen לֹומֶנסֶשן, אגם
156

 ,238 Longyearbyen לֹונְגִיירְּבֶיין
239

 Lustrafjorden לּוסטראפיֹורְדן
28

232–3 ,24 ,13 Lofoten לּופּוֶטן

מסעדות 233  

49 Leif Erikson ָלייף ָאייריקסון

154–5 Lillehammer לילהאֶמר

מפה 155  

לילהאֶמר, המוזיאון לאמנות של 
 Lillehammer Kunstmuseum

154
לילהאֶמר, הפארק האולימפי 

 Lillehammer Olympiapark
155

ליֶלּפּוטהאֶמר )לילהאֶמר( 
155 Lilleputthammer

179 Lyngør לינֶגר

177 Lindesnes לינֶדסֶנס

200 Lysefjorden ליֶספיֹורְדן

ָלמּבָדה - מוזיאון מּונק )אוסלו( 
 ,64 Lambda Munch Museet

99
227 Lekamøya ֶלקאֶמָיה

מ
מאיָהאּוֶגן )לילהאֶמר( 
154 Maihaugen

176–7 Mandal מאנדאל

מבצרים ומצודות

אֹוסקאשּבֹורג ֶפסטנינג   
 Oscarsborg )דֶרּבאק(

143 Festning
ָאֶקרסהּוס ֶפסטנינג )אוסלו(   
 ,94–5 Akershus Festning

 105
 Vardøhus וארֶדהּוס ֶפסטנינג  

246–7 Festning
כריסטיאנסהֹולם ֶפסטנינג   

)כריסטיאנסאנד( 
 Christiansholm Festning

170
 Fredrikstad פֶרדריקסָטה  

138–9
פֶרדריקסְטן ֶפסטנינג )האלְדן(   
140 Fredriksten Festning

קֹונגסבינֶגר ֶפסטנינג   
156 Kongsvinger Festning

רֹוֶזנקָרנצטֹורֶנט )ֶּברֶגן(   
184–5 Rosenkrantztårnet

ִמבשלות-בוטיק 45

מגורים

הזמנת חדרים 253  

ילדים 33  

רעיונות ללינה בזול 30  

ראו גם מלונות  

מהירות מותרת 254

243 Mo i Rana מֹו ִאי ראָנה

88 ,79 Maud מֹוד, המלכה

)ה(מוזיאון הלאומי )אוסלו( 
 ,70–71 ,64 Nasjonalmuseet

89

מוזיאון הפרספקטיבה )טרֹומֶסה( 
237 Perspetivet Museum

מוזיאון רֹוקָהיים )טרֹונדָהיים( 
218 Rockheim Museum

מוזיאונים וגלריות

 Agatunet )ָאגאטּוֶנט )ֶסרפיֹורְדן  
206

 De )אוסף הסאמי )קאראשֹוק  
247 Samiske Samlinger

 Peer )אוסף ֶּפר גינט )וינסטָרה  
159 Gynt-samlingen

 Det )בית השריף הישן )יֹונדאל  
203 Gamle Lensmannshuset

בית ספינות הוויקינגים )אוסלו(   
 ,36 ,33 Vikingskipshuset

118 ,112–13
 Galleri F15 )גלריה אף.15 )מֹוס  

141

האגודה לאמנות של דראֶמן   
 Drammens Kunstforening

163

האוסף הימי של אגודת השיט   
 Drøbak של דֶרּבאק

 Båtforenings Maritime
143 Samlinger

הגן הבוטאני והמוזיאון   
 Botanisk )לבוטאניקה )אוסלו

127 Hage and Museum

החצר הפינית )קֹונגסבינֶגר(   
156 Finnetunet

המוזיאון האולימפי הנורווגי   
 Norges Olympiske )לילהאֶמר(

155 Museum

המוזיאון האזורי )סארּפסּבֹורג(   
140 Borgarsyssel Museum

המוזיאון האזורי של גרימסָטה   
176 Grimstad Bymuseum

 Leka המוזיאון האזורי של ֶלָקה  
227 Bygdemuseum

המוזיאון הבינלאומי לציורי   
 Det )ילדים )אוסלו

 Internasjonale
128–9 Barnekunstmuseet

המוזיאון הוויקינגי לּופּוְטר   
36 Lofotr – Vikingmuseet

המוזיאון הימי )הֹורְטן(   
144 Marinemuseet

המוזיאון הימי של נורווגיה   
 Norsk Maritimt )אוסלו(
119 ,114–15 Museum

המוזיאון הימי של סטאבאנֶגר   
 Stavanger Maritime

192 Museum
המוזיאון הלאומי )אוסלו(   

 ,70–71 ,64 Nasjonalmuseet
89

המוזיאון המחוזי של ֶוסט־ָאגֶדר   
 Vest-Agder )כריסטיאנסאנד(

171 Fylkesmuseum
המוזיאון הנורווגי לדיג )ֶּברֶגן(   

186 Norges Fiskerimuseum
המוזיאון הנורווגי לטיס )ּבֹוֶדה(   
243 Norsk Luftfartsmuseum

המוזיאון הנורווגי לטכנולוגיה   
 Norsk Teknisk )אוסלו(

128 Museum
המוזיאון הנורווגי ליערנות   

 Norsk )ֶאלֶברּום(
157 Skogbruksmuseum
המוזיאון הנורווגי למכרות   

 Norsk )קֹונגסֶּברג(
163 Bergverksmuseum

המוזיאון הנורווגי לנפט   
 Norsk )סטאבאנֶגר(

192–3 Oljemuseum
המוזיאון הנורווגי לפולקלור   

 Norsk Folkemuseum )אוסלו(
118 ,110–11

המוזיאון הנורווגי לקרחונים   
 Norsk )יֹוסֶטדאלסּבֶרֶאן(

207 Bremuseum
המוזיאון הנורווגי לשימורים   

 Norsk )סטאבאנֶגר(
192 Hermetikkmuseum
המוזיאון הנורווגי לתעשייה   

 Norsk )ְריּוקאן(
 Industriarbeidermuseum

179 ,178
המוזיאון העממי של דאלאֶנה   

 Dalane )ֶאֶגרְסן(
200 Folkemuseum
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מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון העממי של הארדאנֶגר   

 Hardanger )אּוטֶנה(
203 Folkemuseum

המוזיאון העממי של הֹולינגדאל   
 Hallingdal Folkemuseum

163 ,162
המוזיאון העממי של ואלדֶרס   
162 Valdres Folkemuseum

 Voss המוזיאון העממי של וֹוס  
207 Folkemuseum

המוזיאון העממי של נּורפיורד   
 Nordfjord Folkemuseum

209
המוזיאון העממי של סֶבֶרסּבֹורג   

טֶרנֶדלאג )טרֹונדָהיים( 
 Sverresborg Trøndelag

219 Folkemuseum
המוזיאון הפתוח של ֶּברֶגן   

191 Gamle Bergen העתיקה
המוזיאון לאדריכלות נורווגית   

 Norsk )אוסלו(
105 ,97 Arkitekturmuseum

המוזיאון לאמנות שימושית   
ודקורטיבית )טרֹונדָהיים( 

 Nordenfjeldske
217 Kunstindustrimuseum

המוזיאון לאמנות של צפון   
 Nordnorsk )נורווגיה )טרֹומֶסה

236 Kunstmuseum
המוזיאון לגיאולוגיה )אוסלו(   
127 Geologisk Museum

המוזיאון לדיג )מֹולֶדה(   
210 Fiskerimuseet

המוזיאון להיסטוריה )אוסלו(   
89 ,72–3 Historisk Museum

המוזיאון לזואולוגיה )אוסלו(   
128 Zoologisk Museum

המוזיאון לטבע של   
הארדאנֶגרביָדה )ָאיידפיֹורד( 

 Hardangervidda
206 Natursenter

המוזיאון לציד לוויתנים   
)סאנֶדפיורד( 

147 ,146 Hvalfangsmuseet
המוזיאון לתולדות התעשייה   
 Bedrifts-historisk )ֶהדאל(

174 Samling
 Astruptunet חצר ָאסטרּוּפ  

208
ָלמּבָדה - מוזיאון מּונק )אוסלו(   
 ,64 Lambda Munch Museet

99
מאיָהאּוֶגן )לילהאֶמר(   

154 Maihaugen

מאלאנסגֹורן )קארֵמיי(   
202 Mælandsgården

מוזיאון ָאאּוסט־ָאגֶדר )ָאֶרנֶדל(   
175 Aust-Agder Museet

 Ålesund מוזיאון אֹוֶלְסן  
210 Museum

מוזיאון אֹוּפדאל   
224 Oppdalsmuseet
מוזיאון איּבֶסן )אוסלו(   
82–3 Ibsenmuseet

 Alta Museum מוזיאון ָאלָטה  
245

מוזיאון ָאסטרּוּפ–ֶפרנלי )אוסלו(   
 ,86 Astrup Fearnley Museet

87
מוזיאון בני ְקבאן ברּוִאָיה   

 Ruija Kvenmuseum )ואדֶסה(
248

 Bergens מוזיאון ֶּברֶגן לשיט  
190 Sjøfartsmuseum

מוזיאון ֶּברֶגן: אגף הטבע   
 Bergen Museum: De

 Naturhistoriske Samlinger
189

מוזיאון ֶּברֶגן: האגף לתולדות   
 Bergen Museum: De התרבות

 Kulturhistoriske Samlinger
190

 Bryggens )מוזיאון ּבריֶגן )ֶּברֶגן  
186 Museum

מוזיאון ברית האנֶזה )ֶּברֶגן(   
186 Hanseatiske Museum

מוזיאון גלֹומדאל )ֶאלֶברּום(   
157 Glomdalsmuseet

 Drammens מוזיאון דראֶמן  
163 Museum

מוזיאון האוניברסיטה )טרֹומֶסה(   
237 Universitetsmuseet

מוזיאון האסם )אוסלו(   
 96–7 Høymagasinet

מוזיאון הּבּוֶאקֹורּפס )ֶּברֶגן(   
187 Buekorpsmuseet

מוזיאון ֶהדמארק )האמאר(   
159 ,158 Hedmarksmuseet

מוזיאון ההרים הנורווגי )לֹום(   
161 Norsk Fjellmuseum

מוזיאון ההתנגדות הנורווגית   
 Norges )לנאצים )אוסלו

 ,96 Hjemmefrontmuseum
104

 Heddal מוזיאון החווה ֶהדאל  
174 Bygdetun

מוזיאון החוף של צפון   
Nord- )טֶרנֶדלאג )ֶררוויק

 Trøndelags Kystmuseum
227

מוזיאון המהגרים הנורווגי   
 Norsk )האמאר(

159 ,158 Utvandrermuseum

מוזיאון המלחמה )נארוויק(   
244 Krigsminnesmuseet

מוזיאון הסאמי )סָטיינֶצ'ר(   
226 Samien Sitje

מוזיאון הפרספקטיבה   
 Perspetivet )טרֹומֶסה(

237 Museum

מוזיאון הצבא )אוסלו(   
98 Forsvarsmuseet

מוזיאון הקוטב )טרֹומֶסה(   
236 Polarmuseet

מוזיאון הרכבת )האמאר(   
159 ,158 Jernbanemuseet

מוזיאון ויֶגלאנד )אוסלו(   
124 Vigelandsmuseet

מוזיאון ויֶטנסקאּפ )טרֹונדָהיים(   
219 Vitenskapsmuseet

מוזיאון ֶוסט־ָאגֶדר )מאנדאל(   
 ,176 Vest-Agder Museum

177

מוזיאון ֶורדאל )ְסטיקֶלסָטה(   
226 Verdal Museum

 Tromsø מוזיאון טרֹומֶסה  
237 Museum

מוזיאון טרֹונדָהיים לאמנות   
 Trondheim Kunstmuseum

217

מוזיאון טרֹונדָהיים לשיט   
 Trondhjems

218 Sjøfartsmuseum

 Jølstramuseet מוזיאון ֶילסֶטר  
208

 Larvik מוזיאון לארוויק  
147 Museum

 Larvik מוזיאון לארוויק לשיט  
147 Sjøfartsmuseum

מוזיאון לילהאֶמר לאמנות   
 Lillehammer Kunstmuseum

154

 Munch-museet מוזיאון מּונק  
131 ,64

מוזיאון מחוז רּומסדאל )מֹולֶדה(   
210 Romsdalsmuseet

מוזיאון נּורֶמֶרה )כריסטיאנְסן(   
211 Nordmøre Museum

מוזיאון סּוֶנֶמֶרה )אֹוֶלְסן(   
210 Sunnmøre Museum

מוזיאון סּונפיורד )ֶפרֶדה(   
208 Sunnfjord Museum

 Stavanger מוזיאון סטאבאנֶגר  
193 Museum

מוזיאון ֶסֶטבדאל   
178 Setesdalsmuseet

 Follo )מוזיאון פֹולֹו )דֶרּבאק  
143 Museum

 Flekkefjord מוזיאון ְפֶלֶקפיורד  
177 Museum

 Preus )מוזיאון ּפֶראּוס )הֹורְטן  
144 Museum

מוזיאון ְפראם )אוסלו(   
119 ,115 Frammuseet

מוזיאון ָקאּוטֹוָקיינֹו   
248 Kautokeino Museum

מוזיאון קֹולָּביינסטָבייט   
 Kolbeinstveit )סּולדאל(

201 Museum
מוזיאון קון־טיקי )אוסלו(   

119 ,114 Kon-Tiki Museet
מוזיאון ָראּולאן לאמנות   

178 Rauland Kunstmuseum
מוזיאון רֹוקָהיים )טרֹונדָהיים(   
218 Rockheim Museum

מוזיאון רינגֶבה )טרֹונדָהיים(   
219 Ringve Museum

 Theta )מוזיאון ֶתָטה )ֶּברֶגן  
184 Museum

מרכז ֶהנֶייה־אֹונסָטה לאמנות   
 Henie Onstad Kunstsenter

143
מרכז התרבות הלאומי   

 Stiklestad ְסטיקֶלסָטה
226 Nasjonale Kultursenter

מרכז נובל לשלום )אוסלו(   
76–7 Nobel Peace Center

מרכז פֹוסָהיים לסלעים )לֹום(   
161 Fossheim Steinsenter

סֶמלטהיָטה )ֶררּוס(   
222 Smelthytta

פארק המחצבים של ֶסֶטסדאל   
178 Setesdal Mineralpark
 1-4 KODE )קֹוֶדה 1-4 )ֶּברֶגן  

188
210 Molde מֹולֶדה

209 ,208 Måløy מֹוֵליי

מוניות 256
Munch, Edvard מּונק, אדווארד

ָאאּוָלה )אוניברסיטת אוסלו( 64,   
78–9

הצעקה 11, 53, 63, 5–64, 71,   
130

ויֶגלאנד ומּונק 124  
ויטסֶטן 142  

ָלמּבָדה - מוזיאון מּונק )אוסלו(   
99 ,64

מוזיאון מּונק )אוסלו( 64, 131  
מּונק באוסלו 5–64, 79  
נערות על גשר 11, 71  

קֹוֶדה 3 )ֶּברֶגן( 188  
 Munkholmen מּונקהֹולֶמן

224–5
141 Moss מֹוס

232 Moskenesøya מֹוסֶקֶנֶסָיה
מזרח נורווגיה 17, 63–148

מגורים 157, 163  
מסעדות 155  
מפה 51–150  

)ה(מטבח הנורדי החדש 26, 27, 
63 ,62

מטבע 252

מטרו )אוסלו( 256

מי שתייה 258

37 ,36 Midgard מידגאר

158 Mjøsa ְמֶייָסה, אגם

מילון שימושי 273-7

76 Myrdal, Alva מירדאל, ָאלָבה

מכונית, השכרה 256

מכס 252

מלונות

אוסלו 78   

אזור אוסלופיורְדן 143  

ֶּברֶגן 191  

ֶוסטלאֶנה 191, 202  

ילדים 33  

מזרח נורווגיה 157, 163  

ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 178  

צפון נורווגיה וסבאלּבארד 238  

)ה(מלחמה הנורדית הגדולה 
51 )1709(

מלחמת העולם הראשונה 52, 
147

מלחמת העולם השנייה 52

ֶאלֶברּום 156-7  

מוזיאון ההתנגדות הנורווגית   
לנאצים )אוסלו( 96

מוזיאון ֶתָטה )ֶּברֶגן( 184  

נארוויק 244  

סבאלּבארד 239  

סטאֶברן 147  

פאלסָטה פאנֶגָלייר 225  

צ'ירֶקֶנס 248  

ְריּוקאן 178  

מלחמת שבע השנים 138

 Mandela, Nelson מנדלה, נלסון
76

מנהגי המקום 9–258

 Utstein מנזר, אּוְטסָטיין קלֹוסֶטר
201 Kloster

מס, החזרים 259

מסים 259

מסלולי הליכה

מסלול הליכה קצר: אזור ּביגֵדיי   
118-19

מסלול הליכה קצר:   
קבאדראטּוְרן 104-5

מסלול הליכה קצר: קרל יוהנס   
גאֶטה 88-9 

מסלולים מומלצים 20-23

חמש שעות בעיר הפיורדים   
58-9

עשרה ימים בחורף 22-3  

שבעה ימים בקיץ 20-21  

שלושה ימים: סופ״ש ארוך   
באוסלו 60-61

מסעדות

אוסלו 81, 98, 116, 131  

אזור אוסלופיורְדן 138, 141,   
145

ֶּברֶגן 27, 187  

המטבח הנורדי החדש 26, 27,   
63 ,62

ֶוסטלאֶנה 187, 193, 209  

טרֹונדָהיים 27, 219  

טֶרנֶדלאג 219, 223, 225  

מזרח נורווגיה 155  

ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 171, 177  
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מסעדות, המשך

צפון נורווגיה וסבאלּבארד 233,   
249

מעבורות ראו ספינות ומעבורות

מפות

אוסלו 56-7  

אוסלו: אזור ּביגֵדיי 9–108  

אוסלו: מחוץ למרכז העיר 121  

אוסלו: מרכז העיר מזרח 92-3  

אוסלו: מרכז העיר מערב 68-9  

אזור אוסלופיורְדן 7–136  

ֶּברֶגן 185  

ֶוסטלאֶנה 182-3  

טרֹומֶסה 237  

טרֹונדָהיים 217  

ְטרנֶדלאג 214-15  

כריסטיאנסאנד 171  

לילהאֶמר 155  

מזרח נורווגיה 51–150  

נורווגיה 14-15  

סטאבאנֶגר 193  

ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 9–168  

פֶרדריקסָטה 139  

צפון נורווגיה וסבאלּבארד   
230-31

ֶררּוס 223  

תכנון הנסיעה ברכבת 255  

ָמרגֶרֶטה הראשונה, המלכה 
50 Margrete I

 Mariakirken )מריה־צ'ירֶקן )ֶּברֶגן
185

מרכז הידע של צפון נורווגיה 
 Nordnorsk )טרֹומֶסה(

237 Vitensenter

מרכז נובל לשלום )אוסלו( 
76–7 Nobel

נ
227 Namsos נאמסֹוס

 Nansen, נאנֶסן, פריטיֹוף
236 ,117 ,115 Fridtjof

244 Narvik נארוויק

 ,28 Nærøyfjorden נאֵרייפיֹורְדן
194 ,29

נהיגה 7–256 

נהיגה, כללים 254, 257

77 Nobel, Alfred נובל, אלפרד

163 Numedal נּוֶמדאל

נופים 30

 Nordre נֹורדֶרה איספיֹורְדן
42 Isfjorden

 Norheim, נּורָהיים, סֹונדֶרה
39 Sondre

210 ,208–9 Nordfjord נּורפיורד

 Nordkapp )נּורקאּפ )הכף הצפוני
246

145 Nøtterøy ֶנֶטֵריי

נידארּוסדֹוֶמן )טרֹונדָהיים( 
220–21 Nidarosdomen

ניידים, טלפונים 259

נימוסים 9–258

235 Nykvåg ניקבֹוג

235 Nyksund ניקְסן

נכים, מטיילים 253

35 ,34 Nesbo, Jo נסבו, יו

נערות על גשר )מּונק( 11, 71

נפוליאון הראשון, קיסר 
51 Napoleon

נפט 53, 3–192

נפט, המוזיאון הנורווגי 
 Norsk )סטאבאנֶגר(

192–3 Oljemuseum

נצרות 50

נשות הוויקינגים 49

ס
 Saltstraumen סאלטסטָראּוֶמן

243

סאלטְפֶייֶלה־סבארטיְסן, הפארק 
 Saltfjellet-Svartisen הלאומי

242

 Salen )סאֶלן, פסגת )האֶמרֶפסט
246

סאֶמטינֶגה )קאראשֹוק( 
247 Sametinget

 ,226 ,111 Sámi סאמי, תרבות
247

146–7 Sandefjord סאנֶדפיורד

140 Sarpsborg סארּפסּבֹורג

 ,42 ,24 Svalbard סבאלּבארד
238–9

מגורים 238  

ראו גם צפון נורווגיה   
וסבאלּבארד

232 Svolvær סבֹולבאר

סביבה 53

סֶברד ִאי ְפֶייל )סטאבאנֶגר( 
193 ,37 ,13 Sverd i fjell

סֶבֶרסּבֹורג טֶרנֶדלאג, המוזיאון 
העממי )טרֹונדָהיים( 

 Sverresborg Trøndelag
219 Folkemuseum

 Sohlberg, סֹולֶּברג, האראלד
223 ,71 Harald

201 Suldal סּולדאל

142 Son סּון

 ,28 Sognefjorden סֹוֶנפיֹורְדן
194–5

235 Sortland סֹורטלאן

192–3 Stavanger סטאבאנֶגר

מסעדות 193  

מפה 193  

 Stavanger סטאבאנֶגר, מוזיאון
193 Museum

41 ,13 Stavkirke סטאבצ׳ירֶקה

ראו גם כנסיות וקתדרלות  

147 Stavern סטאֶברן

209 Stad סטאד

סטּוֶדנֶטרלּון )אוסלו( 
81 )Studenterlunden )Oslo

 Stokmarknes סטֹוקמארקֶנס
235

 Stortinget )סטֹורטינג )אוסלו
102

 Storm, Per סטֹורם, ֶּפר ּפאֶלה
80 Palle

סטֹורסאֶטרפֹוֶסן, מפל 
198 Storsæterfossen

226 Steinkjer סָטיינֶצ'ר

ְסטיפטסגֹוְרן )טרֹונדָהיים( 
218 Stiftsgården

226 Stiklestad ְסטיקֶלסָטה

178 Setesdal ֶסֶטסדאל

209 ,208 Stry ְסטרין

סיבות לאהוב את נורווגיה 13–10

 Sigurd סיגּורד קוטל הדרקונים
172

סיָרה־ְקביָנה קראפטֶסלסקאּפ 
 Sira-Kvina )פֶלֶקפיורד(

177 Kraftselskap

סכנות ומטרדים 258

 Slegghaugen )סֶלגָהאּוֶגן )ֶררּוס
223

88 ,79 Slottet )ְסלֹוֶטה  )אוסלו

209 Selje ֶסלֶייה

156 Sølensjøen ֶסֶלנֶשן, אגם

סמים 258

 Smelthytta )סֶמלטהיָטה )ֶררּוס
222

244 Senja ֶסנָיה

ספא 146

ספינות ומעבורות 257

ספינות

הּורטיגרּוֶטן 245  

המוזיאון הימי של נורווגיה   
)אוסלו( 15–114, 119

המוזיאון הימי של סטאבאנֶגר   
192

המוזיאון לספינות הוויקינגים   
118 ,112–13 ,36

מוזיאון ֶּברֶגן לשיט 190  

מוזיאון טרֹונדָהיים לשיט 218  

מוזיאון לארוויק לשיט 147  

מוזיאון ְפראם )אוסלו( 115,   
119

מוזיאון קון־טיקי )אוסלו( 114,   
119

238 Spitsbergen סּפיצֶּברֶגן

סּפיֶקרסּוָּפה )אוסלו( 
81 Spikersuppa

ספרות 5–34

232 Skomvær ְסקֹומבאר

סקי 12, 39, 5–154

חמשת אתרי הסקי הגדולים   
162

סקי, קפיצות 129, 155

217 Scandi style סקנדי-סטייל

 Sørlandet ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק
166–79 ,18 and Telemark

ברים ופאבים 177  

מגורים 178  

מסעדות 171, 177  

מפה 168-9  

 Sørenga )ֶסֶרנָגה ֶשּבאד )אוסלו
101 Sjøbad

ֶסֶרנֶסן, ֶהנריק, עבודה, אמנות 
 ,74 Sørensen, Henrik וחגיגה

75

206 Sørfjorden ֶסרפיֹורְדן

ע
עבודה, אמנות וחגיגה )ֶסרנֶסן( 74

)ה(עיר העתיקה, אוסלו 96

עישון 258

עלויות

הוצאה יומית ממוצעת 252  

תחבורה ציבורית 254  

עצמאות 52

פ
162 Fagernes פאֶגרֶנס

פארקי מים, ֶּבה סֹומארלאן 
179 Bø Sommarland )אוסלו(

פארקי שעשועים, טּוֶסנפריד 
143 Tusenfryd

פארקים וגנים 30

ֶאקֶּברגּפארֶקן )אוסלו(   
 ,79 ,65 Ekebergparken

130–31

גן החיות של כריסטיאנסאנד   
171 Kristiansand Dyrepark

הגן הבוטאני )טרֹומֶסה(   
237 Botanical Garden

הגן הבוטאני והמוזיאון   
 Botanisk )לבוטאניקה )אוסלו

127 Hage and Museum

ליֶלּפּוטהאֶמר )לילהאֶמר(   
155 Lilleputthammer

סטּוֶדנֶטרלּון )אוסלו(   
81 Studenterlunden

 Sørenga )ֶסֶרנָגה ֶשּבאד )אוסלו  
101 Sjøbad

פארק הפסלים טיּובהֹולֶמן   
 Tjuvholmen )אוסלו(
86–7 Sculpture Park

פארק ויֶגלאנד )אוסלו(   
122–3 ,32 Vigelandsparken

פארק ָמריֶנן )טרֹונדָהיים(   
30 Marinen Park

 Nordnes )פארק נֹורדֶנס )ֶּברֶגן  
30 Park

 Frogner )פארק פרֹוגֶנר )אוסלו  
124 Park

פרֹוגֶנֶשֶטְרן )אוסלו(   
130 Frognerseteren

128 Frysja )פריֶשה )אוסלו  

ראו גם פארקי שעשועים,   
פארקים לאומיים, פארקי מים

פארקים לאומיים 30, 3–42

244 Ånderdalen אֹונֶדרדאְלן  

144–5 Borre ּבֹוֶרה  

הארדאנֶגרביָדה   
169 Hardangervidda

 ,43 Jotunheimen יֹוטּונָהייֶמן  
152–3

יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן   
207 ,42 Jostedalsbreen

סאלטְפֶייֶלה־סבארטיְסן   
242 Saltfjellet-Svartisen

160 ,43 Rondane רֹונדאֶנה  

פארקים עירוניים 30

236 Polaria )ּפֹולארָיה )טרֹומֶסה

פוליטיקה 53

86 Polke, Sigmar ּפֹולֶקה, זיגָמר

פולקלור, המוזיאון הנורווגי 
 Norsk Folkemuseum )אוסלו(

118 ,110–11
ּפּוֶסְּבֶיין )כריסטיאנסאנד( 

170 Posebyen

86 Piano, Renzo ּפיָאנֹו, ֶרנצֹו

ְפיארלאנספיֹורְדן 
194 ,28 Fjærlandsfjord

 Fjord City )פיורד סיטי )אוסלו
101 ,80 ,58–9 ))Oslo

פיורדים 12, 9–28, 257

80 Fjell, Kai ְפֶייל, קאי

156 Fiskevollen פיסֶקבֹוֶלן

210 ,195 Flåm פלֹום
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 Fløyen )פֵלייּבאן, פוניקולר )ֶּברֶגן
186 Funicular

פָלנֶדרּבּורג גאֶטה )ֶררּוס( 
222 Flanderborg Gate

177 Flekkefjord פֶלֶקפיורד

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 

לוח השנה הנורווגי 46-7  

פסטיבלי ויקינגים 37   

פסטיבלים של בירות-בוטיק 45  

פעילויות חוץ 9–38

159 Peer Gynt )ֶּפר גינט )איּבֶסן

ְפראם, מוזיאון )אוסלו( 
119 ,115 Frammuseet

208 Førde ֶפרֶדה

פֶרֶדריק השלישי, המלך 
51 Frederik III

 Frederik פֶרֶדריק השישי, המלך
51 VI

פרֹוגֶנֶשֶטְרן )אוסלו( 
130 Frognerseteren

225 Frøya ֶפִרֶייה

128 Frysja )פריֶשה )אוסלו

ּפֶרֶקסטּוְלן )סלע הדוכן( 
201 ,31 ,30 Prekestolen

138–9 Fredrikstad פֶרריקסָטה

מפה 139  

פשע 258

צ
צבא, מוזיאון )אוסלו( 

98 Forsvarsmuseet

ציורי ילדים, המוזיאון הבינלאומי 
 Det Internasjonale )אוסלו(
128–9 Barnekunstmuseet

צ׳ילֶדן, מרכז לאמנויות הבמה 
171 Kilden )כריסטיאנסאנד(

248 Kirkenes צ'ירֶקֶנס

צלילה 224

)ה(צעקה )מּונק( 11, 53, 63, 
130 ,71 ,64–5

צפון נורווגיה, המוזיאון לאמנות 
 Nordnorsk )טרֹומֶסה(
236 Kunstmuseum

צפון נורווגיה וסבאלּבארד 
228–49 ,19 Svalbard

מגורים 238  

מסעדות 233, 249  

מפה 230-31  

קניות 247  

203 Kjeragbolten ֶצ׳ראגּבֹולֶטן

צרכים מיוחדים, נוסעים עם 253

 Kjerkgata )ֶצ׳רקגאָטה )ֶררּוס
223

ק
248 Kautokeino ָקאּוטֹוָקיינֹו

50 Kalmar קאלמאר, איחוד

247 Karasjok קאראשֹוק

202 Karmøy קארֵמיי

ְקבילדאל קראפטְסטאסיֹון 
 Kvilldal Kraftstasjon )סּולדאל(

201

188 1-4 KODE )קֹוֶדה 1-4 )ֶּברֶגן

 Quisling, קוויזלינג, וידקּון
95 ,52 Vidkun

קוטב, חוג 24, 25, 242, 248 

)ה(קוטב, מוזיאון )טרֹומֶסה( 
236 Polarmuseet

156 Kongsvinger קֹונגסבינֶגר

163 Kongsberg קֹונגסֶּברג

קון־טיקי, מוזיאון )אוסלו( 
119 ,114 Kon-Tiki Museet

 Oslo )קונצרטים, היכל )אוסלו
82 Konserthus

11 Kos )קֹוס )חמימות

156 Koppang קֹוּפאנג

 Kurbadet )קּורּבאֶדה )סאנֶדפיורד
147 ,146

 Korskirken )קֹושצ'ירֶקן )ֶּברֶגן
186–7

קיאק 38

51 1814( Kiel( קיל, הסכם

 King, קינג, מרטין לותר ג׳וניור
76 Martin Luther Jr

86 Kiefer, Anselm קיֶפר, ָאנֶסלם

קמפינג 30

קניות 248-53

אוסלו 83, 127  

טרֹונדָהיים 217  

צפון נורווגיה וסבאלּבארד 247  

174 Kragerø ְקראֶגֶרה

 Krohg, קרֹוג, כריסטיאן
80 Christian

קרֹוסֹוּבאן )ְריּוקאן( 
179 Krossobanen

קרח, החלקה 81

קרח, כיפות 39

קרחונים 

המוזיאון הנורווגי לקרחונים   
 Norsk )יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן(

207 Bremuseum

יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן   
207 ,42 Jostedalsbreen

 Karl III קרל השלישי יוהן, המלך
117 ,88 ,79 ,51 Johan

קרל השניים־עשר מלך שוודיה 
94 Karl XII

 Karl )קרל יוהנס גאֶטה )אוסלו
88–9 ,78 Johans Gate

קתדרלות ראו כנסיות וקתדרלות

ר
178 Rauland ָראּולאן

75 Revold, Axel ֶרבֹולט, ָאקֶסל

דיג וחקלאות 75  

 Rådhuset )רֹודהּוֶסה )אוסלו
74–5

רֹוֶזנקָרנצטֹורֶנט )ֶּברֶגן( 
184–5 Rosenkrantztårnet

רומים 48

רֹונדאֶנה, הפארק הלאומי 
 ,43 Rondane National Park

160

210 Ronde רּונֶדה

רּורֶּבה )בקתות אדומות( 
233 Rorbuer

178–9 Rjukan ְריּוקאן

רינגֶבה, מוזיאון )טרֹונדָהיים( 
219 Ringve Museum

 Ringebu רינֶגּבּו סטאבצ'ירֶקה
159 Stavkirke

175 Risør ריֶסר

רכבת 254

פלֹומסּבאן 195  

תכנון הנסיעה ברכבת 255  

156 Rendalen ֶרנדאְלן

156 Rena ֶרָנה

ֶרפביקסאנֶדן, חוף 

208 Refviksanden

227 Rørvik ֶררוויק

222–3 Røros ֶררּוס

מסעדות 223  

מפה 223  

 Røros ֶררּוס צ׳ירֶקה 

223 Kirke

ש
 De syv שבע אחיות, מפל

198–9 søstrene

שוודי, שלטון 2–51

שיחּור אוכל 26

שיט, טיולים 257

שימורים, המוזיאון הנורווגי 
 Norsk )סטאבאנֶגר(

192 Hermetikkmuseum

ֶשמאנְסצ'ירֶקן )אוסלו( 
116 Sjømannskirken

שמש חצות 13, 245, 248

שעון 258

שעות פתיחה 253

שפה 253

ביטויים שימושיים 252  

שיחון 273-7  

ת
תחבורה ציבורית 256

עלויות 254  

תחבורה

אזהרות מסע 252  

ילדים 33  

תחבורה בתוך נורווגיה   
254-7

)ה(תיאטרון הלאומי )אוסלו( 
89 ,80 Nationaltheatret

 Det )ה(תיאטרון הנורווגי )אוסלו(
80 Norske Teatret

תיאטרון טֶרנֶדלאג )טרֹונדָהיים( 
218 Trøndelag Teater

תילי קבורה ויקינגיים 37, 145, 
206 ,203

תעודת זהות 258
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עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על נורווגיה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן
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