
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ми говоримо Норвегія, маємо на увазі — риба! 

Улюблені сорти — тріска, лосось, сайда, скумбрія 

і, звичайно ж, оселедець. 

     Спадкоємці вікінгів також не відмовляються 

від оленини і лосятини, і просто обожнюють хліб! 

     Варення з морошки буде чудовим подарунком - 

спогадом про країну незайманої природи. 

 

Складно знайти в Європі контрастнішу 

країну, в якій люди і природа, держава і 

свобода особистості, сучасний уклад 

життя і заповіти древніх богів існують 

пліч-о-пліч. 

Бажаєте побачити все це? 

Тоді Норвегія чекає на Вас! 
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Країна, назва якої 

перекладається як «шлях на 

Північ», розташована саме в 

Північній Європі. 

 

Норвегії належить частина 

Скандинавського півострову, 

безліч дрібних островів і 

архіпелаг Шпіцберген. 

 

Норвегія одночасно і юна, і 

древня країна. 

Предки норвежців - вікінги, 

саамські племена, сусідні народи 

наклали відбиток на історію 

країни, яка зуміла відстояти 

свою самобутність і культурну 

своєрідність до здобуття 

незалежності в 1905 р. 

 
Столиця - Осло 

 
Найбільші міста країни: Осло, 

Берген, Ставангер, Тронхейм 
 

Форма правління: 
Конституційна монархія з 

парламентською формою правління 
 

Країни-сусіди: 
Фінляндія, Швеція, Росія 

 
Офіційна мова - норвезька 

 
Релігія - лютеранство 

 
Валюта - норвезька крона 

 

 

«Норвегія - 

шлях на Північ» 

(за проектом ЦБС «Читаючи, 

подорожуй світом!» - 

до Міжнародного року сталого 

розвитку туризму) 
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Візитна картка королівства 

Норвегія – її природні 

пам'ятки. 

     Країна вабить мандрівників 

суворою північною красою - 

скелястими берегами, гірськими 

річками й водоспадами, північнім 

сяйвом, висококласними 

гірськолижними курортами й 

мальовничими маршрутами в 

національних парках. 

Найпопулярніші природні 
об’єкти 

 
     Головною гордістю Норвегії є 

фіорди – глибокі і вузькі затоки, 

якими порізане все узбережжя 

країни. 

 
Гейрангер-фіорд включений в 

список Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО,  Хардангер-фіорд 

славиться своїм національним 

парком, Согне-фіорд - найбільший 

і глибокий фіорд в Європі, його 

називають не інакше як «Король 

фіордів». Глибина досягає 1308 м, 

довжина - 204 км. 

 

Відомі культурні пам’ятки країни 

Осло - найстаріша зі столиць Скандинавії, 

резиденція  норвезьких королів. 

     Серед великої кількості цікавих пам'яток 

столиці варто виділити фортецю Акерсхус, 

парк скульптур Вігеланда, музей кораблів 

вікінгів, Нобелівській центр світу, музей 

Мунка, музей мореплавання, музей Кон-тікі і 

будинок Амундсена. 

     У міській ратуші щороку 10 грудня 

вручається Нобелівська премія миру. 

 

«Прекестулен» або 

«Скала-кафедра» - 

величезний 604-

метровий стрімчак, 

вершина якого є 

плоский квадрат 25х25 

метрів. 

Кьераг - плато над Люсі-

фіордом, звідки відкривається 

фантастичний вид на прилеглі 

околиці. Світову популярність 

цьому місцю приніс 

незвичайний «камінь-

горошина» між двома 

вертикальними скелями. 

«Язик троля» - 
всесвітньо відомий 
скелястий виступ, 
що підноситься на 
висоті 350 метрів 
над озером 
Рінгедалсватн. 
 

 
Трепетне ставлення норвежці відчувають 

до тролів - міфічних карликів. 
     
Одним з популярних туристичних маршрутів 

є «Сходи тролів» в регіоні Вестланн: 

серпантин вузької дороги налічує 11 крутих 

поворотів, а від панорам, що відкриваються з 

оглядових майданчиків, захоплює дух… 

 

 

  

     Місто-музей Берген найвідоміший 

Ганзейською набережною. Ця історична 

частина з яскравими колоритними 

будиночками включена в список ЮНЕСКО. 

     Славетні норвежці: композитор 

Едвард Гріг, письменник Генрік Ібсен, 

художник Едвард Мунк, мандрівники Руал 

Амундсен, Фрітьоф Нансен, Тур Хейєрдал. 

     Вироби місцевих промислів: 

Традиційні ремесла в Норвегії існують сотні 

років. В'язані речі - светри, шарфи, рукавиці і 

капелюхи - відомі в усьому світі своєю якістю. 

Вироби з дерева, скла, срібла і ювелірні 

прикраси, оленячі шкури і ткані 

користуються великим попитом у туристів. 

 

Тільки в Скандинавії 

можна побачити 

дерев'яні церкви з 

загостреними дахами - 

ставкіркі. У Норвегії 

існує 28 таких церков. 

 

 


