נורבגיה – הממלכה האירופאית
טיול בנורבגיה | מדריך אטרקציות ,מסלולים ,טיסות ולינה

נורבגיה היא ממלכה אירופאית שגובלת בשבדיה במזרח ,בפינלנד ורוסיה בצפון ובים ברנץ בצפון מזרח ,הים הנורבגי ממערב והים
הצפוני מדרום .ידוע גם כ"ארץ שמש החצות" תודות להיות חלק נכבד ממנה צפונית לחוג הקוטב הצפוני שם לא שוקעת השמש
בקיץ ולא זורחת שמש חודשים רבים בחורף .שטח המדינה כ 325,000 -קמ"ר המתפרשים לאורך קו חוף של למעלה מ 29,000-ק"מ
של יותר מ 1,000-פיורדים ואיים.
> ניווט מהיר במדריך <
מתי כדאי לבקר בנורבגיה? | מה אוכלים? | טיסה ,תחבורה ,לינה ועוד | קניות בנורבגיה | האטרקציות הפופולאריות של נורבגיה |
נורבגיה עם ילדים | מסלול טיול בנורבגיה | דברים שלא ידעת על נורבגיה | כל מה שצריך לטיול לנורבגיה
בירה :אוסלו Oslo
ערים נוספות פופולאריות לתיירים :ברגן ,סטוונגר ,טרונדהיים
אוכלוסיה :מספר התושבים בנורבגיה הוא  5.3מיליון איש
השפות המדוברות בנורבגיה :נורבגית ובקרב הסאמי )"אסקימואים"( שפת הלולה-סאמי.
דת :מרבית נוצרים ) ,(67%המיעוט הגדול ביותר הוא מוסלמים ) 29% ,(4%מגדירים עצמם חסרי דת ובנורבגיה חיים כ 1,000 -יהודים
באוסלו וטרונדהיים.
מטבע :קרונות נורבגיות ( NOK (10 NOK = 1€
ענפי הכלכלה המרכזיים הם :נפט וגז ) 50%מהתוצר( ,מחצבים ,דגים )היצואנית השנייה בגודלה בעולם( ,עץ ותיירות .ראוי לציין שכל
צריכת החשמל במדינה מסופקת ע"י תחנות כוח הידרואלקטריות )כלומר ע"י סכרים ומכוח המים(.
רמת החיים :נורבגיה היא מדינה עם רמת חיים מהגבוהות בעולם עם תוצר לנפש של כ) 70,000$ -גבוה ב 80%-יותר מישראל(.
למרות שהיא גם אחת המדינות היקרות ביותר בעולם זו מדינת רווחה והמיסוי מגיע ל 50%-מהתוצר .עם זאת ,תושבי נורבגיה נהנים
מתמורה יפה עבור כספם מבחינת טיפולים רפואיים ,חינוך ,תזונה ,תמיכה סוציאלית במובטלים ,יולדות ופנסיונרים.
קידומת טלפון47 :
סיומת אינטרנטNO :
מזג אוויר :עקב המבנה המוארך של המדינה יש הבדלים גדולים בין הדרום בו בחורף קר ומושלג אולם בקיץ נעים ושמש חורפית
נעימה עם ימים חמים שיכולים לעבור גם את  27-30מעלות ביולי-אוגוסט .בצפון נורבגיה בקיץ קר לישראלי הממוצא ) 5-15מעלות(
ואילו בחורף תנאי מזג אוויר קיצוניים של קיפאון וחושך .האקלים לאורך החופים הארוכים ממוזג בהשפעת מימי זרם הגולף החמים
)יחסית( .ככול שמרחיקים מהים מזג האוויר קיצוני יותר ובצפון אף ארקטי ואלים .מטיילים לנורבגיה חייבים להצטייד בבגדי חורף
ישראליים אם בכוונתם להצפין.
NORWAY WEATHER

מתי כדאי לבקר בנורבגיה?
יוני עד ספטמבר הם החודשים המתאימים ביותר לטיול בכל רחבי נורבגיה.
אם מטיילים רק בין אוסלו לברגן ,אפשר קצת להקדים וקצת לאחר במועדי הטיול.

מה אוכלים בנורבגיה?
נורבגיה ידועה במאכלי הדגים ומומלץ להתנסות בהם:
רקפיש  – Rakfiskדג מלוח מסלמון או פורל .מיושן  3-12חודשים.
סרסילד  – Sursildהגירסה לעניים של הדג המלוח ,עשוי מהרינג.
טורסק  – Torskדג בקלה עם תפוחי אדמה מבושלים וחמאה.
לוטפיסק  – Lutefiskדג מיובש שמושרה בתהליך ארוך עם מים ובורית על מנת להחזיר לו הנוזלים .בצידו מחית אפונה
ו/או תפוחי אדמה מבושלים.
פיסקאסופ  – Fiskesuppeמרק דגים לבן ,על בסיס חלב ,בתוספת ירקות כמו גזר ,תפו"א ובצל.
גרוולקס  – Gravlaxסלמון מיושן ומתובל .מוגש בדר"כ עם חרדל.
עוגת רובארט – Rhubarb tartעוגת טארט מעלי ריבס )רוברב(.
קרום קאק  – Krumkakeפרוש השם "עוגה עקומה" .קונוס הדומה לוופל של הגלידה ,ממולא במולטקרם Multekrem
שהוא מעדן נורבגי של שמנת ,פטל וסוכר.
גבינת ירלסברג  – Jarlsbergגבינת בקר מאזור יריסברג שבדרום מערב לאוסלו.
קפה – הנורבגים הם צרכני הקפה השניים בצריכת הקפה ,בעולם 9.9 .ק"ג קפה לאדם בשנה .הקפה מוגש מבושל )לא
אספרסו( ,ללא חלב .קפה שחור מבושל.
קרסק  – Karskקפה מועשר באלכוהול ביתי )מונשיין( .מסורת של אזור טרונדלאנג  Trøndelagשבמרכז נורבגיה.
מיוד  – Mjødתמד .משקה אלכוהולי העשוי מדבש דבורים.
אקוויט  – Akevittנקרא גם  .Akvavitתזקיק אלכוהולי מצמחים ביניהם קימל ,שמיר ועוד.

טיסה ,תחבורה ,לינה ועוד
טיסה
המלצתנו היא להעדיף רק טיסות ישירות אולם אין הרבה טיסות ורק בחודשי הקיץ .משך הטיסה כ 5.5-שעות לאוסלו.
אפשר לטוס בזמינות גבוה לקופנהאגן ולהוסיף לכך כ 2-3-ימי טיול.
בין חברות התעופה שטסות לנורבגיה בטיסה ישירה תמצאו את ארקיע )בחודשי הקיץ( ו norwegian-הנורבגית.
< לרשימת אתרים וסוכנים להזמנת טיסות טובות לחצו כאן…

השכרת רכב ונהיגה
מקובל להשכיר רכב בנורבגיה על מנת להתנייד .אם בוחרים להגיע ברכב שכור )בד"כ מדנמרק או שבדיה( ,ניתן לנסוע בכבישים
האיכותיים שמקשרים וגם מעבורת היא פתרון שיש לקחת בחשבון )מעבורת לילה קופנהגן-אוסלו(.
< למבצעים והנחות יפות בהשכרת רכב לחצו כאן…

לינה
נורבגיה ארוכה והכבישים בה מפותלים ועל כן מהירות הנסיעה הממוצעת ,היא סביב  50קמ"ש ובקטעים מסויימים אף פחות .רק
סביב אוסלו ניתן להגיע ממקום למקום מהר.
כתוצאה מכך ,בכל טיול בנורבגיה מומלץ ללון  2לילות באוסלו ועדיף קרוב למרכז או לאוטובוס או תחבורה ציבורית אחרת שמגיע
למרכז .ברגן וסביבתה גם אזור ששווה ללון בסביבת המרכז 2 ,לילות.

שאר הלילות צריכים להיות בטווח נסיעה של  200ק"מ ביום .אזור  Flåmלנוסעים לכיוון גרייניגר ואח"כ בין  Grodåsלגרייניגר לילה
אחד .מקום הלינה הבא יכול להיות  .Kristiansundלילהמר גם איזור מצויין ללינה.
לינה בנורבגיה יכולה להיות במלונות מערביים במחירים יקרים מאד .מלונות אחרים וצימרים גם יקרים אבל מחירם סביר הרבה
יותר .שווה גם לבדוק אפשרויות בבתים דרך .AirBNB

מחירים
כאמור ,נורבגיה יקרה מאד ולכן גם בסופרמרקט וגם במסעדה ,לרוב ,המחיר יהיה יקר בין  40%לכפול מהמקובל בישראל .מטייל
ממוצע יכול לבלות בנורבגיה וליהנות מלינה במקומות טובים ,ארוחות והתניידות תמורת  200-250יורו ליום .מבוסס על חדר זוגי
ורכב ל 4-אנשים.
אתרי התיירות והבילוי גם הם יקרים בכל השנה .למשל :נסיעה הלוך ושוב ברכבת הנופית ) Flåm Lineעשרים ק"מ שעולים מעל
ל 800-מ' הפרשי גובה( עולה כ 100-יורו לאדם .עליה ברכבת הפוניקולר לפסגת  Fløyenהצופה על העיר ברגן )כ 7-דקות נסיעה(
כ 10-יורו הלוך ושוב.

קניות בנורבגיה
כאמור נורבגיה היא מדינה יקרה ,אז השופינג שתעשו שם יהיה בעיקר עבור מזכורת ופריטים מעניינים שאין במקומות אחרים.
נציין להלן כמה מקומות ששווה לבדוק אם אתם באזור:
בית הכריסטמס  :Tregaardens Julehusחנות מוצרי חג המולד ופתוחה כל השנה )היחידה בסקנדינביה שפתוחה כל השנה(.
בחנות נמצא בית דואר מיוחד שמטביע חותמות כריסטמס ייחודיות לטובת המבקרים .כתובתHavnebakken 6, 1440 :
,Drøbak
המותג הנורבגי  :Norway Shop Centerמוצרי ביגוד ,מתנות ,מזכרות והכל מקומי ואיכותי ובהתאם המחיר .מכירה ללא
מע"מ במקום .נמצא סמוך לבית העיריה .בכתובת. Fridtjof Nansens plass 9 :
פריה-לנד  :FreiaLandמפעל השוקולד והמותג הנורבגי פריה ,מקבל לקוחות ומטיילים באתר פריה-לנד הצמוד למפעל
באוסלו .כתובת.Johan Throne Holsts plass 1, 0566 Oslo :
מה לקנות?
מזכרת עם האלפבית הרוני  ,Runesסוודר סרוג עם דוגמת פתיתי שלג )מותג נורבגי איכותי  ,(Oleanaכפפות נורבגיות ללא הפרדה
בין  4האצבעות נקראות ) Mittensלהבדיל מכפפות רגילות  ,(Glovesכובע סרוג  Beanieעם אוזניים ופונפון ,מזכרות מהויקינגים
)פסלונים ,סירות ויקינגיות ,חרבות( או הטרולים )הטרולים הנורבגיים מכוערים ומפחידים( ,סכין נורבגית )מתחרה רצינית לסכין
שווצרי( ,שוקולד נורבגי ,סוכריות  Salmiakשהן סוכריות ליקריץ מלוחות )לא לילדים אבל שווה שינסו(.

כל מה שצריך לטיול שלכם לנורבגיה
האטרקציות הפופולאריות של נורבגיה
מספר האטרקציות בנורבגיה גדול ומתפרש על מרחקים גדולים אך בכל זאת החלטנו לרכז את האטרקציות הנבחרות.
נחלק את אטרקציות הביקור בנורבגיה לפי אזורים:
אוסלו והסביבה
בין אוסלו ברגן וקריסטנסן )דרום(
בין אוסלו ברגן לטרונדהיים )מרכז(
מצפון לטרונדהיים

אוסלו והסביבה
פיורד אוסלו  Oslofjordהוא לא פיורד בהגדרה ,אלא מפרץ רחב באורך  100ק"מ ובקצהו הצפוני שוכנת אוסלו.
זהו למעשה לא פיורד במובן הגיאולוגי של המונח אבל לאוסלו גם מגיע פיורד משלה .סביב העיר אוסלו משתרעים הרים וגבעות
מיוערות שהן הריאות הירוקות של העיר ונקראות  .Oslomarkaבמטרופולין אוסלו גרים כ 1.5 -מיליון תושבים שהם כ30%-
מהנורבגים.
נחלק את אתרי אוסלו לפי אזורים:
מרכז )כל האתרים במרחק הליכה מקסימום  1.5ק"מ מהמדרחוב(

ארמון המלוכה  **:Det Kongelige Slottהארמון המלכותי במרכז אוסלו הוא ביתם הרשמי של משפחת
המלוכה הנורבגית.
משמש גם לטקסי הממלכה .נמצא בצידו האחד של המדרחוב .Karl Johans Gate
בניין הפרלמנט  **:Stortingetארמון עתיק שבו נמצא הפרלמנט של נורבגיה .במרכז המדרחוב.
התיאטרון הלאומי  :Nationaltheatretבנין התיאטרון המרכזי של אוסלו .פועל עוד משנת  1899כל ערב עם מיטב
הרפרטואר העולמי .בית בנין העיריה למדרחוב.
הנמר בחזית תחנת הרכבת המרכזית  ***:Tigeren på Jernbanetorgetהפך להיות אתר צילום חובה לכל תייר באוסלו.
מצודת אקרשוס  :Akershus Festningנמצאת במרכז העיר מאז שנת  1299עת הוקמה ושמשה גם משכם בית המלוכה
בתקופת הרנסנס.
מוזיאון ההתנגדות הנורבגית  :Norges Hjemmefrontmuseumסמוך למצודה נמצא המוזיאון לכבוד ההתנגדות
הנורבגית לכיבוש הנאצי בשנים .1940-45
בית העירייה  :***Rådhusetזה אינו רק בית עיריה .מתקיימות בו תערוכות ,מפורסם קיר האמנות בו תלויים ציורים
מיוחדים ובעיקר התצפית המרהיבה לעבר נמל אוסלו .חשיבות המקום היא גם כי בו נערך כל שנה טקס הענקת פרס נובל
לשלום )שאר פרסי נובל מוענקים בשטוקהולם ,שבדיה(.
מרכז נובל לשלום  :Nobels Fredssenterזהו מוזיאון לספר את סיפור זוכי פרס נובל לשלום .תחנת רכבת ישנה שהפכה
למוזיאון .הערה :טכסי הענקת פרס נובל לשלום נערכים בבנין עירית אוסלו ולא כאן.
בית האופרה והבלט הלאומי  :Operahuset Osloמשכנה החדש )נחנך בשנת  (2008של האופרה והבלט הנורבגי.
משקיף על הנמל והפיורד ,ומומלץ לעלות לגג הבניין לתצפית.
מוזיאון איבסן * :Ibsenmuseetמוזיאון שהוא בית מגוריו של נהסופר והמחזאי הנריק איבסן עד יום מותו ובו מוצגים
תולדות חייו ,ריהוט מקורי מביתו וחפציו המקוריים.
המוזיאון היהודי * :Jødisk Museum i Osloהמוזיאון נמצא במבנה בית כנסת עתיק ברובע  Hausmannוקרוב
למדרחוב.
המוזיאון מתאר את חיי היהודים בנורבגיה בכלל ובאוסלו בפרט לאורך ההיסטוריה.
מוזיאון מונק**  :Munchmuseetמוזיאון שנפתח בשנת  1963לכבוד  100שנה להולדתו של הצייר הנורבגי Edvard
 .Munchהמוזיאון סבל ממספר פריצות וגניבות של ציורי האמן ובעיקר "הצעקה" .בעקבות כך מוקם מוזיאון חדש שאליו
יועברו עבודות האמנות והחפצים של האמן.

ארמון המלוכה Det Kongelige Slott
חצי האי ביגדוי Bygdøy

חצי האי שמול העיר ובו נמצא ריכוז של  5מהמוזיאונים היותר מעניינים של אוסלו .בחצי האי יש גם מסלול הליכה או אופניים
ופסלים רבים.
ע"י בית העירייה יוצאת מעבורת בקו  Rådhuse – Bygdøyעד סמוך למוזיאונים.
המוזיאון הנורווגי העממי**  :Norsk Folkemuseumמוזיאון פתוח עם  155בתים מסורתיים שהובאו מרחבי המדינה.
המוזיאון מציג תלבושות עממיות ,אומנויות ,כלי נשק וצעצועים מסורתיים .בקיץ המוזיאון מציע פעילויות רבות לילדים כמו
אפיה ,רכיבה על סוסים ,סיורים מאורגנים והתנסויות באומנויות עממיות.
מוזיאון הספינה הויקינגית  ***:Vikingskipshusetתצוגה של ספינות ויקינגיות עתיקות שנימשו ממעמקי הים .קשה
להאמין שהויקינגים חצו עם ספינות כאלה אוקינוסים והגיעו לאמריקה ,למזרח התיכון ועוד.
מוזיאון קון-טיקי***  :Kon-Tiki Museetמוזיאון המוקדש למחקר והניסיונות לשוט ברפסודות בין אמריקה לפולינזיה
ולאירופה.
החוקר הנורבגי  Thor Heyerdahlהוא אבי התיאוריה שעם ספינת קונטיקי ,הוכיח אותה .השייט בספינת הקנה הוכיח שניתן
לשוט באוקיינוסים בין דרום אמריקה לפולינזיה ובין דרום אמריקה לאירופהץ היידרדל עם עוד  5אנשי צוות חוקרים ,עשה
את מסע השיט הראשון 8000 ,ק"מ ,בתוך  101ימים.
מוזיאון ספינת הקוטב פראם ** :Frammuseetמוזיאון בו מוצגת ספינת העץ הארוכה בעולם שיצאה לחקר הקוטב הצפוני.
מציגים גם את חיי צוות הספינה בחקר הקוטב וגם סימולאטור שמדמה את השהות בקוטב.
המוזיאון הימי  :Norsk Maritimt Museumכשמו כן הוא ,מציג את ההיסטוריה הימית של נורבגיה.
אוסלו לא במרכז

פארק הפסלים פרוגנר  ***:Frognerparkenנקרא גם פארק ויגלנד  Vigelandsparkenבפארק מוצבים יותר מ 200-פסלי
ענק שנתרמו לעיר אוסלו ע"י יוצרם ,הפסל גוסטב ויגלנד  Gustav Vigelandבתמורה לסטודיו שבו יוכל להמשיך ליצור את
פסלי הענק הרבים שלו .הפסלים מתארים נשים ,גברים ,ילדים במצבים ריאליים ודי מינים .כל הפסלים מפוזרים ברחבי

הפארק.
מוזיאון ומקפצת הסקי  **:Holmenkollbakkenנקודת התצפית הטובה באוסלו .מקפצת סקי אולימפית ומוזיאון הסקי
נמצאים גם במקום .בסמוך נמצא סימולטור סקי שפועל כל ימות השנה  Ski-Simulator Holmenkollenומתאים גם לילדים
מגיל .6
כתובת.Kongeveien 5, 0787 Oslo :

הזמנת אטרקציות וסיורים באוסלו
בין אוסלו ברגן וקריסטנסן )דרום(
האזור הגדול והחלק הרחב ביותר בנורבגיה הוא גם המאוכלס ביותר אולם פחות אטרקטיבי לתייר הישראלי.
הדרך בין אוסלו לברגן )כביש מס'  **:(7בין אוסלו לברגן נמצא הרים ,מים ,יערות ושמורות טבע .ביניהם יש כמה עיירות שיכולות
להיות בסיס למנוחה באמצע הדרך כמו נייסבין  Nesbyenהעתיקה ,גיילו  Geiloשהוא כפר ציורי באמצע הדרך בין אוסלו לברגן
ועוד ) .(Gol in Hallingdalזהו מרכז לטיולי טבע ביערות והנחלים בסביבה .מסלולי אופניים ועוד.
גשר  *:Svinesundsbruaגשר שהוא הגבול בין שבדיה ונורבגיה על כביש  6Eכ 110-ק"מ מדרום מערב לאוסלו .בסמוך נמצא את
העיירה האלדן  Haldenואת המבצר מהמאה ה – 17-מבצר פרדריקסטן  .Fredrikstenמהמאה ה.17-
סאנדפיורד*  :Sandefjordעיירה על חוף הים כ 120 -ק"מ מדרום לאוסלו ונחשבת למרכז תיירות קיץ פופולארי .יערות ,חופים
חוליים ואפילו שרידים של חיים ויקינגיים .האטרקציה בעיר הוא מוזיאון הלוייתנים >>> המיוחד במינו.
סטוונגר  **:Stavangerעיר של  135,000תושבים ומרכז תיירותי חשוב בדרום נורבגיה .בעיר העתיקה נמצא  150בתי עץ לבנים
מסוף המאה ה 18-שהם סוג של מוזיאון פתוח .שוק הדגים פעיל עד הצהרים ובו נמצאת את מסעדת הדגים .Fisketorget
בעיר יש גם את מוזיאון השימורים .Norsk Hermetikkmuseum
צוק כס המטיף  :***Preikestolenכשעה וחצי מזרחית לסטוונגר נמצא אחד האתרים שבכל תמונה מנורבגיה ,תמצאו את המצוק
הזה.
 600מטר מעל פני פיורד  Lysefjordמתנושש המצוק .כשעתיים הליכה לכל כיוון מהחניון ועד משטח המצוק המדהים ביופיו .טיפ:
למטיבי לכת.
סלע שראג  :***Kjeragכשעתיים נסיעה מזרחה מצוק כס המטיף נמצא את הצילום המפורסם השני בנורבגיה – הסלע התקוע
 1000מטר מעל פני  .Lysefjordשעתיים וחצי הליכה לכל כיוון ממגרש החניה ועד לסלע ולצילום האלמותי .טיפ :למטיבי לכת.
קן הנשרים  **:Øygardstølenמעל הכפר  Lysebotnשנמצא סמוך לסלע שראג .אחת התצפיות היפות ביותר בנורבגיה והגישות
בקלות יחסית.
אודה  :*Oddaעיירה שנמצאת כ 150-ק"מ דרום מזרח מברגן .נקודת יציאה קלה לקרחון ) Buarbreenאו ) Buerbreenשהוא
שלוחה מהקרחון  Folgefonnaשהוא השלישי בגודלו בנורבגיה.
מפל לאטה  :**Låtefossenשבע עשרה ק"מ מדרום לאודה ,על כביש  ,13נמצא את המפל הנשפך לעבר גשר האבן בו ניסע ,מגובה
 165מטר.
מדף טרול טונגה  :**Trolltungaמדף הסלע האייקוני )עוד תמונת נוף שאתם בטח מכירים( -לשון הטרול ,מתנשא  700מטר מעל
פני אגם  . Ringedalsvatnetהגישה אליו מתחילה כ 6-ק"מ צפונית לאודה בכפר  .Tyssedalמטפסים עד לחניון  Skjeggedalומשם
ברגל כ 13-ק"מ לכל כיוון )יום טיול( .יש אפשרות נוספת ,להגיע ברכב לחניה גבוה יותר אולםרק  30כלי רכב מותרים לכניסה לדרך
זו – כל הקודם זוכה.
גשר הארדנגר  *:Hardangerbruaגשר תלוי מעל הפיורד בעל אותו שם .כ 60-ק"מ צפונית לאודה .דרומית מזרחית לגשר ,על
כביש מס'  7נגיע למפל וורינגפוס  Vøringfossenהנופל מגובה  163מטר רועשים וגועשים.

קריסטיאנסן  :Kristiansandעיר הנמל הדרומית של נורבגיה שבקיץ תוססת ומלאה בנופשים .רשת הרחובות של העיר העתיקה
 Kvadraturenשובי לב וכיפיים .הרובע השכן  Posebyenעל בתי העץ גם סיבה להסתובב ברחובותיו .מצודת Christianholm
 Festningחולשת על הנמל וכך גם  Galgebergtangen batteriמהצד השני של הנהר .שריד מהחומה האטלנטית שבנו הנאצים
הוא תותח הענק שניתן לראות ב.Møvik Fort -

בין אוסלו ברגן לטרונדהיים )מרכז(
ברגן *** Bergenמכונה "השער לפיורדים" והעיר השנייה בגודלה בנורבגיה עם מעל ל 420,000-תושבים במטרופולין העירוני.
העיר הגשומה בעולם עם  270ימי גשם בשנה )בשאר הימים שלג או כפור( .בין אתרי העיר:
אזור  Tyskebryggenאו בריגן *** Bryggenהוא אזור עם  61בתי עץ צבעוניים עתיקים והוכרז כאתר מורשת עולמית של
אונסק"ו.
מכונה גם הרובע ההנזיאטי.
שוק הדגים  ***Fisketorgetבו תוכלו גם למצוא בשר לוויתנים.
פוניקולר *** Fløibanenהעולה לפסגת  Fløyfjelletלתצפית ,כוס קפה או בירה ועוד
רכבל ** Ulriksbanenהעולה לפסגת  Ulrikenבגובה  640מטר.
מגדל רוזנקרנץ  Rosenkrantztårnetמהמאה ה 16-שומר על פתח הנמל.
אחוזת  *Troldhaugenנמצאת כ 10-ק"מ מדרום לברגן ובא גם מוזיאון על פועלו וחייו של המלחין הנורבגי גריג Grieg
מצודת פייל  :**Fjell Fortressכ 20-ק"מ מערבית לברגן נמצא את מערכת הביצורים שבנו הנאצים כחלק מהחומה האטלנטית.
במקום גם מוזיאון ותצפית מקסימה לעבר האוקיינוס.
חוות סלמון  :*Øygardenמרכז המבקרים  Øygarden Visningssenterנמצא כ 50-ק"מ צפון מערבית מברגן.
אפשר לבקר ולשוט לכלובי הסלמון ולהכיר את שיטת החקלאות החדשנית שמשווקת ל 100-מדינות את הסלמון הנורבגי.
טרונדהיים**  :Trondheimהעיר השלישית בגודלה עם כ 200,000-תושבים ומרכז חשוב למטיילים לצפון.
מדרחוב  Bakklandetעם הבתים הצבעוניים,
הקתדרלה  Nidarosdomenשניתן לעלות לראש מגדל הפעמון שלה לתצפית מרהיבה על העיר והסביבה ,מבצר ,Kristiansten
הגשר העתיק  ,Gamle Bybroביום יפה מומלצת תצפית ממגדל  Tyholtואז תוכלו גם לשוט לביקור באי  Munkholmenשמול
הנמל.
שם תמצאו את המנזר מהמאה ה 12-ומצודת הכלא מהמאה ה .17-בעיר קהילה יהודית קטנה של כ 120-יהודים ,בית כנסת וגם
מוזיאון קטן.
ביורלי  :Bjorliכ 150-ק"מ מזרחית לאלסונד בלב שמורת טבע  Dovrefjell-Sunndalsfjella National Parkואתרי סקי סמוכים
הופכים את העיירה ביורלי והעיירה לשה ) Lesjaכ 40-ק"מ מזרחה( למרכז יציאה לטיולי טרק וטבע מאתגרים .רק למטיבי לכת.
אלברום  :Elverumכ 140-ק"מ מצפון לבירה אוסלו ,נמצאת אלברום שמהווה מרכז תרבותי ותיירותי למטיילים במזרח המדינה.
בעיר נמצא את המוזיאון הפתוח **Glomdalsmuseet

לילהמר Lillehammer
ררוס  *: Rørosעיירה ציורית באזור ההרים של המדינה .בעיירה השתמרו עשרות בתי עץ בסגנון מיוחד שהוכר האתר מורשך
עולמית של אונסק"ו .לא בכדי מבקרים בה מעל למיליון תיירים בשנה.
עמק גודברנסדאלן  :Gudbrandsdalenעמק שבמרכזו העיר לילהמר  Lillehammerוסביבו פארקים לאומיים וטבע ,מגוון הצעות
לפעילויות ספורט ועוד.
לילהמר  :*Lillehammerהעיר נמצאת  180ק"מ צפונית לאוסלו .ידוע לישראלים בעיקר עקב פרשת ליליהמר שהיתה כישלון
מודיעיני ושערוריה בשנת  .1973עיר אולימפית שאירחה אולימפיאדת חורף ומרכז איזורי לטיולים .בעיר מדרחוב ססגוני ,Storgata
מוזיאון פתוח הגדול מסוגו בנורבגיה  ,**Maihaugenומציג ישוב גדול ועתיק עם בתי עץ מרחבי המדינה ומתקופות שונות.
דומבס  :Dombåsנמצאת בלב עמק החלב של נורבגיה גודברנדס . Gudbrandsdalenזו צומת מרכזית צפונה מאוסלו ,מערבה
לכיוון ארץ הטרולים או מזרחה לארץ אייל הצפון ופר גינט.
דרך ֶפּר גִּ ינְ ט  :**VegenPeer Gyntדרך פרטית )כביש אגרה( בלב האזור בו התחולל סיפורו של פר גינט הצעיר שהתמודד עם
אירועים מיסטיים והרפתקאות ,ועליו כתב המחזאי הנורבגי איבסן ,מחזה בשם זה וגם אדוארט גריג אופרה בשם זה .הדרך נקראת
גם  Peer Gyntveien. 60ק"מ שמתחילים בSorperoa -עוברת בכפר  Gålåומסתיימת  .Trettenזו סטיה מהדרך הראשית )(6E
צפונה מלילהמר – כ 30-ק"מ מצפון לעיר.
פיורד גייראנגר *** :Geirangerfjordהפיורד המפורסם ביותר בנורבגיה שנחשב לאתר מאתרי הטבע היפים בעולם כולו.
פיורד זה הוכר כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו וכולל  7מפלים מפורסמים וביניהם שבע האחיות ,הינומת הכלה ,המחזר ,צוק
השטן ועוד.
בקצה הפיורד נמצאת הפנינה התיירותית גייראנגר  Geirangerש 250-תושבי הקבע שלו מתפרנסים מכמעט מיליון תיירים שפוקדים
את המקום ב 5-חודשי עונת התיירות ,בקיץ.
דרך הנשרים  :***Ørnevegenדרך מרהיבה המתפתלת מעל גריינגר בשיפועים עד .10%
זהו כביש ) 63שבחלקו הצפוני יותר הוא דרך הטרולים(.
תצפית  :**Flydalsjuvetנקודת התצפית הראשונה שעולים מגייראנגר לכיוון מזרח במעלה הדרך .אם נמשיך בדרך הנקודה הבאה
בגובה  1500מטר מעל העיירה והפיורד ,נמצאת תצפית דאלסניבה ***.Dalsnibba Utsiktspunkt
אלסונד  :Ålesundעיר של כ 50,000-תושבים והיחידה שכל בתיה בנויים אבן )ולא עץ( וזאת עקב פקודה מלכותית לאחר שריפה
שכלתה את כל בתי העיר בינואר .1904
הדרך האטלנטית  :***Atlanterhavsveienדרך נופית מדהימה באורך  8.3ק"מ על חוף האוקיאנוס בין מס'איים וסלעים.

הדרך מתחילה בכפר  Kårvågומסתיימת בכפר .Vevang
ווס  :Vossמאה ק"מ מזרחית לברגן נמצאת העיירה שנחשבת לבירת האדרנלין של נורבגיה עם מגוון פעילויות ספורטיביות בכל
ימות השנה.
מפלי  :Tvindefossenעשר ק"מ מצפון לווס נמצאים המפלים המרהיבים.
נרייפיורד  :Nærøyfjordפיורד שהוא בעצם שלוחה מהפיורד סוגנה  Sognefjordשהוא העמוק והארוך בין הפיורדים של נורבגיה.
צר ועמוק והוכר שאתר מורשת עולמית של אונסק"ו .אפשר לצאת לשיט בפיורד מהעיירה .Gudvangen
פלאם  :**Flåmכפר קטן ומתוייר ,כ 160-ק"מ מזרחית לברגן .משמש תחנת מוצא לקו הרכבת שהוכתר ע"י הלונלי פלאנט ,כהיפה
בעולם  .***Flåmsbanaכשעה נסיעה תוך טיפוס לאורך  20ק"מ לגובה  800מטר לתחנת הרכבת .Myrdal Station
טיפ :הרכבת עוצרת בדרך לצילום מפל  Kjosfossenהיפיפה.
מפלי  :Rjoandefossenחמש ק"מ דרומית לפלאם נמצאים המפלים הגבוהים שטובלים בירוק.
תצפית  :Stegasteinתצפית מרהיבה ממרומי ההר מעל לפיורד .Aurlandsfjorden
כ 10-ק"מ מצפון לפלאם בכתובת Bjørgavegen 83, 5745 Aurland
כנסיית ** :Kaupanger stavkirkeכ 60-ק"מ צפונית לפלאם נמצאת אחת מ 3-כנסיות עץ עתיקות שנותרו בנורבגיה וכל אחת
מהן אתר מורשת עולמית של אונסק"ו .כתובתKyrkjegota 3940, 6854 Kaupanger :
קרחון בריקסדל  :***Briksdalsbreenקרחון נגיש ומרהיב שנמצא בקצה עמק קרחונים דרומה מ .Olden-הקרחון הוא שלוחה
של קרחון  Jostedalsbreenשנחשב לקרחון הגדול באירופה ושריד יחיד לתקופת הקרח .ניתן לעלות על הקרחון רגלית )עם ציוד
מתאים( או אפילו לנסוע עליו עם טרקטורון .בסמוך נמצאים מפלי . Kleivafossen
מוזיאון הקרחונים  *:Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimavitenבחצי הדרך בין פלאם ולואן נמצא
מוזיאון זה המוקדש להיסטוריה והגיאולוגיה של עולם הקרח אבל גם להעתיד הקרחונים בעידן ההתחממות הגלובלית.

אגם Hornindalsvatnet
לואן  :Loenהעיירה המרכזית בגישה לקרחון בריקסדל ומפלי קליבפוסן .מהעיירה עולים ברכבל לפסגת הר  **Hovenאלף מטרים
מעל למי הפיורד.
אגם  :Hornindalsvatnetהאגם העמוק האירופה עם  514מטר עד לשיא הקרקעית .בית למירוץ מרתון שנערך בחודש יולי כל
שנה.

דרך הטרולים ) :***Trollstigvegenאו  (Trollstigenהדרך המפורסמת בהרי נורבגיה כוללת  11פיתולים שמתגברים על הפרש
גבהים של מעל ל 800 -מטר .דרך צרה שרכב ארוך לא יכול להכנס לדרך זו בגלל הסיבובים ובגלל שחלקים רבים בה צרים
מלאפשר יותר מרכב אחד.
שיפועים עד  10%והרבה פינות תצפית על מנת להתפעל וגם לצלם .מתחילה ב Åndalsnes -בצפון ובכביש  63עד .Valldal
בראש ההר נמצא את תצפית  Stigfossenשצופה על המפל האנכי בגובה  183מטר מעל פני הנהר )אי שם למטה(.
טיפ :שימו לב לתמרורי הטרולים לאורך הדרך.
קיר הטרול  :**Trollveggenבתחתית דרך הטרולים,במפגש בין דרך  63ודרך  136Eיורדים דרומה לקצה הדרך שם נראה מחזה
מדהים של מצוקי ענק המתרוממים ב 90-מעלות לגובה  1100מ' וסוגרים על העמק .זהו אתר עליה לרגל של מטפסי מצוקים ושל
קופצי בייס.
מפל מרדלפוסן  **:Mardalsfossenמקום שני ברשימת ענקי המפלים של נורבגיה 655 .מטר של נפילת זרם המים השוצף והרועש.
להגיע לשם רק עם שכמיה או מעיל גשם .נמצא כ 70-ק"מ מ Åfarnes -על כביש  64בין דרך הטרולים והדרך האטלנטית.

קיר הטרול Trollveggen

מצפון לטרונדהיים
ארכיפלג וגה  :Vegaøyanקבוצת איי וגה מונה כ 6,000-איים ואיונים קטנטנים בשטח כולל של  160ק"מר .נמצאים סמוך לחוג
הארקטי והחלק המרכזי בהם הוכר כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו .האי והישוב המרכזי ,ווגה ,מונה כ 1,200-תושבי קבע בלבד.
מרכז התרבות הלאומי סטיקלסטאד**  :Stiklestad Nasjonale Kultursenterכ 90-ק"מ מצפון לטרונדהיים נמצא האתר בו
לפני כ 1000-שנה ניצחה הנצרות את עבודת האלילים בנורבגיה .מוזיאון פתוח של ימי הביניים ,שיחזור הקרב המכונן ועוד.
דרך החוף הנורבגי קיסטריקסוויין** :Kystriksveienכביש  Fylkesvei 17 (Fv17) 17לאורך החוף של האוקיאנס האטלנטי.
 630ק"מ של דרך בין העיירה  Bodøלעיירה  Steinkjer. 28עיירות וכפרים 6 ,מעבורות והעיקר ,הרבה חופים והרים ,ירוק וכחול.
בודה  :*Bodøנקודת מוצא לדרך החוף הנורבגי קיסטריקסוויין וידוע בסצינת האמנות בכלל והמוסיקה בפרט.
איי לופוטן  ***:Lofoten Islandsקבוצת איים גדולה וסמוכה לחופי היבשת .תודות לזרם הגולף הטמפרטורות לא קיצוניות אולם
בקיץ השיא הוא  15מעלות .בכל האיים חיים כ 24,000 -תושבים בלבד העוסקים בדיג ותיירות.
באיים נמצא את מוזיאון הויקינגים עם בית וסירה משוחזרים וגם אתר ארכיאולוגי ויקינגי במקום.
עוד באיים אפשר לבקר באנדנס  – Andenesעיירה שהיא הצפונית באיי לופוטן ובה מוזיאון  Andøyשמספר את חיי ציידי
הלוויתנים  .Andøymuseetמנמל אנדרס יוצאות ספינות לספארי לוויתנים.
העיירה הנינגסוואר  :Henningsvaerכפר דייגים אבל לתיירים אוהבי טיפוס סלעים וקירות ,זה אתר מוכר ומוצלח עם סלעים
המזדקרים ישר מאות מטרים.

סוולואר  :Svolvaerעיירה שממנה יוצאים לשייט לתצפית על האורקה  .Killer Whaleבכפר גם מוזיאון מלחמת העולם השניה
שמספר מה קרה באיזור בתקופת הכיבוש הנאצי .בכפר הדייגים נוספיורד  Nusfjordשהוכרז לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו
נמצא בתי דייגים עתיקים וניתן ללמוד על אורח חייהם .עוד אפשר לראות באיי לופוטן את השחפיות הארקטיות סמוך לכפר הקטן
רינה  Reineשהוכתר עוד בשנות ה ,70-ע"י מגזין נורבגי ,ככפר היפה ביותר בנורבגיה .בטח ראיתם תמונה של הכפר באחד
הפרסומים של משרד התיירות הנורבגי.
כפר הדייגים בעל השם הקצר כל כך או  Åהוא גם משכנו של מוזיאון פתוח קטן המספר ומדגים את החיים הקשים בצפון הקר.
הפארק הלאומי  :BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalparkהוא פארק לאומי של יערות ומרעה ,עם חי וצומח ייחודיים.
מפלי  Sanddøldalenומפלי  Sisselfossenעל כביש  74הם אטרקציה שווה.
דרך הזהב  **:Den Gyldne Omveiבין  Steinkjekלעיירה  Inderøyנמצא את הדרך הקולינרית של הצפון 25 .ק"מ עם מגבנה
ומפעל גלידה  ,Gangstad Gårdsysteriחנות איכרים ותוצרת מקומית  The Gulburetמסעדת  Øynaועוד אטרקציות כפריות.
האמרפסט  :*Hammerfestהישוב העירוני שנחשבת הצפונית ביותר בעולם ) 10,000תושבים( .במלחה"ע השנייה הגרמנים גירשו
התושבים ושרפו העיר עד יסוד בטרם נסוגו ממנה .יכולה לשמש נקודת מוצא טובה לחובבי טרקים ולחובבי דיג.
וסטרולן  :**Vesterålenהאי נחשב לממלכת הלוויתנים הודות לנגישות הרבה לאזורי המחיה של הלוויתנים באיזור.
האי מוקף בחופים לבנים ומהווה גם נקודת מוצא טובה לטרקים בהרים בפנים האי ,סיורי קייקים לאורך החופים ולדייג מהחוף או
ספינה.
טרומסה  :Tromsøעיר של כ 75,000-תושבים והעיר הצפונית ביותר בנורבגיה .מקום נהדר לראות את הזוהר הצפוני בנוחות .בעיר
נמצא את האקווריום הארקטי היחודי בעולם ה .Polaria -כשעה מהעיר נמצא את הסדנה לניפוח זכוכית Profil Glassdesign
שעבודות הזכוכית היוצאות משם התפרסמו ברחבי העולם.
ְס ָבאלְ ָבּ ְרד  **:Svalbardקבוצת האיים הצפונית ביותר בנורבגיה .האי המרכזי הוא שפיצברגן .Spitsbergen
הרוב מבין  3000תושבי האי הם נורבגים אבל יש מיעוט רוסי גדול יחסי.
נורדקאפ  :*Nordkappהנקודה הצפונית באירופה ,שם נפגשים האוקינוס האטלנטי עם האוקינוס הארקטי.
משם אפשר לצאת לסיור על מזחלות כלבים בחורף ,לצפות בזוהר הצפוני בחורף ובשמש חצות בקיץ.
אלטה  :***Altaבירת ארץ הסאמים של נורבגיה .עיירה של כ 20,000-תושבים ברובם סאמים .מקום מצויין להכיר את תרבות
הסאמים מקרוב .במקום נמצא מוזיאון אלטה בו תוכלו ללמוד על תחריטי הסלע שהוכרו כאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו.
בחורף תוכלו לצפות בזוהר הצפוני ,ללון במלון עשוי מקרח ,מסע במזחלות כלבים ועוד .מוזיאון טירפיץ  Tirpitz Museumמספר
את תקופת מלחמת העולם השניה בה שימש הפיורד ,נמל יציאה של צוללות הצי הנאצי ,להתקפות על שיירות לברה"מ.

 7מקומות עוצרי נשימה בנורבגיה…
נורבגיה עם ילדים
שיעור הילודה בנורווגיה קטן ולכן היא אינה מוצפת בילדים ,אבל כאשר פותחים פארק לילדים – הוא תמיד מושקע ,מפתיע ושווה.
אלה מהמקומות היותר שווים:
פארק חבלים  ***:Helgøya Klatreparkפארק חבלים ענק ,על אי  Helgøyaמול העיירה  Hamarבאגם  Mjøsaהגדול
בנורבגיה .כתובתHelgøyvegen 1035, 2350 Nes på Hedmarken :
פארק חבלים  ***:Hoytlavtרשת של  13פארקי חבלים בחלקה הדרומי של נורבגיה .בין אוסלו לברגן ודרומה.
<< פרטים באתר הרשת
פארק הקיץ של אוסלו  **:Oslo sommerparkפארק הקיץ של אוסלו הוא פארק חבלים עם  9מסלולי טיפוס בדרגות
קושי שונות ,אומגה באורך כ 900-מטר ועוד עשרות מתקנים נוספים .כתובתTryvannsveien 64, 0791 Oslo :
פארק חבלים אוסלו  :***Oslo Klatreparkפארק חבלים צפונית מזרחית לאוסלו שכולל  7מסלולים ועוד .פתוח אפריל

עד אוקטובר .כתובתTrondheimsveien 644 0968 Oslo :
פארק המים בו סומארלנד  :*Bø Sommarlandמאה וארבעים ק"מ מערבית לאוסלו נמצא פארק המים הגדול
בסקנדינביה.
כתובת << .Steintjønnvegen 2, 3800 Bø i Telemark :פרטים באתר
פארק השעשועים  :**TusenFrydכ 20-ק"מ דרומית לאוסלו נמצא את פארק השעשועים שיעביר לכם את היום עם הילדים
ברכבות הרים וכל מה שצריך בפארק שעשועים .פארק השעשועים הגדול בנורבגיה .כתובתFryds Vei 25, 1407 :
. Vinterbro
<< פרטים באתר
פארק מים***  :BadeFrydפארק המים סמוך לפארק השעשועים  TusenFrydעם בריכות שחייה ,בריכת גלים מגלשות
מגדלים שונים ועוד.
פארק מים מקורה בטרונדהיים  **:Pirbadetפארק מים מקורה הצופה על המפרץ והמים .שלל פעילויות כמו שמצופה
מפארק מים.
מרכז מבקרים שוקולד פריה-לנד  ***:FreiaLandמפעל השוקולד והמותג הנורבגי פריה ,מקבל לקוחות ומטיילים באתר
פריה-לנד הצמוד למפעל באוסלו .כתובת.Johan Throne Holsts plass 1, 0566 Oslo :
פארק הויקינגים  :***Njardarheimrפארק נושאי על הויקינגים עם פעילויות והפעלות .בלב הפיורדים וכ 20-ק"מ מערבית
לפלאם .כתובת,Njardarheimr, 5747 Gudvangen :
אקווריום ברגן  *:Akvariet i Bergenהאקווריום של ברגן עם מופעי אריות וכלבי ים ,תצוגות וגם הדרכות להיכרות החי
הימי של הצפון .כתובת. ,Nordnesbakken 4, 5005 Bergen :

מסלול טיול בנורבגיה
יום  – 1אוסלו
היום נתרכז במרכז אוסלו .המדרחוב התוסס והידידותי עם ארמון המלוכה ,בית האופרה הישן ,הפרלמנט ולא נשכח את הנמר
ברחבת תחנת הרכבת .אחה"צ נתרכז בבית העיריה ,נסיים את היום בשקיעה מטירת אקרשוס.
יום  – 2סביב אוסלו
נתחיל בפארק הפסלים של ויגלאנד ,משם למפעל השוקולד  ,FreiaLandובצהרים נצא לכיוון ברגן.
נעביר את הלילה בסביבות העיירה  Geiloבלב ההרים ,האגמים והנהרות .מקום נהדר לטיול ערב בטבע.
יום  – 3ברגן והסביבה
נמשיך בדרך המקסימה ונרד מההרים לעבר ברגן .אזור בריגן  Bryggenיהיה התחלת ביקורנו .נעלה ברכבל העולה
לפסגת . Ulrikenאחוזת  Troldhaugenונסיים את היום כשנעלה עם הפוניקולר  Fløibanenלפסגת  Fløyfjelletלתצפית ,כוס קפה
או בירה ודמדומי השקיעה .לינה בברגן.
יום  – 4ברגן ואודה
נתחיל את היום בשוק הדגים הססגוני של ברגן .אח"כ נדרים לעיר  .Oddaננסה להגיע ללשון הטרול ) Trolltungaבשעת אחה"צ
שנגיע ,יש סיכוי שנוכל להגיע לחניון הקרוב לאתר ,שמוגבל ל 30-נכנסים ובר"כ בבוקר מתמלא( .לינה באודה )או דרומה יותר
.(Røldal
יום  – 5צוק כס המטיף ו/או סלע שראג – סטוונגר
יום למטיבי לכת אבל מובטחת חוויה של נוף ,טבע וגם שני צילומי סלפי חובה לשיתוף בכל הרשתות החברתיות והמשפחתיות .לינה
בסוונגר.
יום  – 6סטוונגר – קריסטיאנסן
יום רגוע שיתחיל בשוק הדגים .נמשיך לאזור העיר העתיקה על בתי העץ הלבנים שמאפיינים העיר .נצא מהעיר לאתר Sverd i fjell

עם  3חרבות הענק החולשות על הסביבה ומשם דרומה לקריסטיאנסן – העיר הדרומית בנורבגיה .נטייל בשני רובעי העיר העתיקה
במרכז העיר ונסיים בנקודות התצפית של הטירה .לינה בקריסטיאנסן.
יום  – 7חזרה לאוסלו
ניסע לאוסלו עם עצירות לאורח החוף ובעיירות הנופש בדרך .נגיע אחה"צ המוקדמות לדרום אוסלו לחצי האי  .Bygdøyשם נבקר
במוזיאון ספינות הויקינגים ,קונטיקי ,ואם יישאר זמן במוזיאון הפתוח ובין בתי העשירים של אוסלו .בערב ,טיסה.

עוד כמה דברים שלא ידעת על נורבגיה…
פיורד  fjordהיא מילה בנורבגית השגורה בפי כל
ארץ הסאמים היא אזור שנקרא גם לפלנד ושוכן בצפון נורבגיה ,שבדיה ,פינלנד ורוסיה .יש כ 70,000-בני הסאמים
)לא לכנותם לאפים -זה נחשב לעלבון עבורם(
מועצת המנהלים בכל חברה המעסיקה לפחות  50עובדים ,חייבת להיות מורכבת משליש חברים נציגי האיגוד המקצועי.
מחצית מכוח העבודה בנורבגיה ,מאוגדים באיגוד מקצועי ובהסכמי עבודה קיבוציים.
נורבגיה היא יצואנית הנפט השלישית בגודלה בעולם )אחרי רוסיה וערב הסעודית(
תושבי נורבגיה בחרו שלא להצטרף לאיחוד האירופאי פעמיים ,במשאל עם שנערך בשנת  1972ובשנת .1994
מוזיאון מונק  Munchmuseetוציור הצעקה  ,Skrikיעברו למשכנם החדש בשנת  .2020פרטים באתר <<
הנורבגים מצחצחים שיניים אבל השיניים השחורות הן משימוש תדיר בטבק לעיסה שחור ,אותו הם לועסים ומצמידים
לחניכיים ואחרי כמה שעות יורקים.
שיהיה לכם טיול מהנה!

טל שטרן מטייל ,כותב ומחבר בין טכנולוגיה לאנשים .בין השאר הקים את 'קליקו' שהחלה כבלוג טיולים על חבל נורמנדי והפכה
לקבוצת אתרים וקהילות וירטואליות שעוזרות למטיילים רבים לתכנן טיולים בחו"ל בקלות ,בזול ובעיקר בכיף.

כל מה שצריך לטיול שלכם לנורבגיה

