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NORVÉGIA 
( NORVÉG KIRÁLYSÁG )  

 

 

Államforma: alkotmányos monarchia 
Főváros: Oslo ( 959.000 fő ) 
Közigazgatási beosztás: 19 tartomány 
Terület: 324.000 km2 
Népesség: 4.525.000 fő 
Hivatalos nyelv: norvég ( 99 ))% 
Vallás: evangélikus ( 86% ) 
Nemzeti valuta: norvég korona ( NOK)  
Éghajlatát a Golf áramlat hatására enyhébb a környező országokénál- 
Történelem: 
Norvégiát a szomszédos államokkal szoros történelmi szál ( viking múlt )  köti össze. 
1397 és 1814 között Dániával és Svédországgal a Kalmár Unió része, majd 1905-ig Svédországgal 
alkot perszonáluniót. A II. világháborúban német megszállás alá került. 1949-ben csatlakozik a 
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NATO-hoz. Az Europai Unióhoz mind a mai napig nem csatlakozott, e csatlakozást sorozatos 
népszavazások vetették el. 
Természetföldrajz: 
Egész területét a Skandináv hegység vonulatai és mély völgyekkel szabdalt kopár fennsíkjai borítják.  
Legmagasabb pontja a Glittertind  2470 méter. 
Legjelentősebb folyója: Glomma 
Legnagyobb tavak: Femund, Mjosa, Rossvatnet. 
 
Külképviselet:    
 
Nagykövetség 

Cím: 
Sophus Lies gt. 3. 0244 Oslo 
 
Előhívó: 
0047 
 
Telefon: 
22-54-76-40 

Ügyelet: 
00-47-92-44-78-76 

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: 
Sikó Anna Mária 
 
E-mail: 
mission.osl@mfa.gov.hu 

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/emb/oslo 

 

SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁMOK: 

Rendőrség: 112 
Tűzoltóság: 110 
Mentők: 113 

 

Főbb látnivalók: 

Oslo 

Oslo a régi középkori épületek, templomok és a modern építészet eklektikus keveréke, de a 
külvárosa kellemesen vidékies, alig lépsz ki a városból máris ott tolong a természet, erdők és 
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sípályák egyensúlyban tartott keveréke. A turisták kedvence a történelmi Grand Café, amelynek 
asztalainál többször megfordult Henrik Ibsen és Edvard Munch is. Oslo éjszaka is nyüzsög, még az 
éttermek közül is van, ami hajnali 4-ig nyitva tart. Az ősz és a tél a kabarék, színházi előadások és 
koncertek főszezonja, négy kabaré és kilenc színház előadásai közül válogathatsz. A legjobb 
komolyzenei előadásokat a filharmonikusoktól hallhatod a Koncertházban (Oslo Konserthus), a 
legjobb balettet pedig a Den Norske Opera társulat előadásában láthatod, többek között a Nemzeti 
Színházban (Nationaltheatret). 

Norvégia messze földön híres a lélegzetelállítóan gyönyörű fjordokról, melyek közül kettő, a 
Geiranger- és a Nærøy-fjord, szerepel az UNESCO Világörökségi listáján is. A leglátogatottab fjordok 
közé tartozik a Sognefjord, amely a leghosszabb az összes közül, és a cseresznye- és almafáiról 
ismert Hardangerfjord. 

Északi vagy sarki fény 

Az északi, más néven sarki fény egy igen különleges és elbűvölő látványosság, amelyet Norvégia 
északi részén, az északi sarkkör közelében figyelhető meg. Leggyakrabban a késő ősz és kora 
tavasz közti időközben tűnik fel az égbolton. 

Éjféli nap 

Az éjféli nap a Föld sarkai közelében észlelhető jelenség. A nyári időszakban a sarkkör közelében 
nem nyugszik le a Nap, így aki Norvégia ezen részén tartózkodok ebben az időszakban, a nap 24 
órájában napfényre számíthat. 

Bryggen 

A sok múzeum- és templomlátogatás után érdemes egy kis kitérőt tenni a bryggeni tengerparton. 
Tradicionális házikók sorakoznak a parton, s csónakok vannak karnyújtásnyira a kikötőkben. A táj 
olyan festői, hogy történelméről könnyedén meg is feledkeznek a turisták. Bryggen jelentősége 
Bergenhez köthető, s mintegy 400 évig szolgált kereskedelmi központként a középkorban, a Hansa 
útvonal egyik állomása volt. Bryggenben azonban ma sem állt le a kereskedelem, nézzünk be egy-
két boltba, a kézművesek műhelyeibe, vagy harapjuk néhány falatot a helyi vendéglőkben! 

Geiranger-fjord 

Minden történelmi jelentőségtől elszakadva bátran állíthatjuk, hogy Norvégia legkedveltebb úti céljai 
a fjordok. A norvég fjordok egyik gyöngyszeme a Geiranger-fjord, Ålesund tengerparti városa 
közelében. Közel 15 kilométer hosszan terül el, s a mélykék vizét körülvevő óriási, zölddel borított 
hegyoldalak igazi természeti csodává teszik. Mindezt csak koronázza az a rengeteg elképesztő 
vízesés, mely az ezerméteres hegycsúcsokról zúdul alá. Ha pedig tekintetünk a messzeségbe téved, 
aranyos farmokra figyelhetünk fel. 

Vøringfossen 

Vøringfossen Norvégia leghíresebb vízesése, ahol a csobogó víz mintegy 180 métert ereszkedik, s 
közben ezernyi vízcsepp csillan meg a napfényben. Noha közel sem a leghatalmasabb vízesésről 
van szó, már 200 éve érkeznek ide turisták. Az Oslo és Bergen közti völgyben zúdul alá, s itt 
Mabodelenben találhatunk egy hotelt, melyet még 1880-ban építettek. Ahhoz, hogy 
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megpihenhessünk a szálláson, 1500 lépcsőt kell megtennünk, de ilyen csodálatos környezetben ezt 
meg sem érzi az ember. A csúcsra felérni ma már sokkal könnyebb, viszont a vízesés ereje már nem 
a régi, ugyanis egy vízerőművet telepítettek az útjába. De ennek ellenére ma is nagy 
népszerűségnek örvend, hisz az őt körülvevő sziklás hegyoldalakkal képezett kompozíciója 
garantáltan maradandó emléket hagy. 

A nidarosi katedrális 

Míg Hódító Vilmos király Nagy-Britannia megszállásával volt elfoglalva 1066-ban, addig a vikingek 
felépítették eme hatalmas katedrálist Trondheimben. Ma, közel 1000 évre rá, Norvégia egyik 
legnagyobb jelentőségű templomává vált, és egész Skandinávia legnagyobb középkori 
építményeként tartják számon. A katedrálist Olaf tiszteletére építették, aki viking törzsfőnök volt, s 
később király lett belőle, majd szentté avatták. Olaf 1030-ban vesztette életét egy Trondheim 
közelében dúló csatában. Unokaöccse kezdte el építtetni 1066-ban a templomot, hogy testét méltó 
helyen őrizhessék. A konstrukciók 1090-ben fejeződtek be, bár még az 1300-as években is sor került 
bővítésekre. A nidarosi katedrális hamar zarándokhellyé vált, s ezért is tartják olyan nagy becsben. 

Északi-fok 

Az Északi-fokon a nap sugarai igen hosszantartóan gyönyörködtetik az embereket, ugyanis május 
14-e és július 29-e között sosem nyugszik le a nap. Európának ez a legészakiabb pontja, s 300 
méterrel emelkedik a Jeges-tenger fölé. Az Északi-fokon igazán különleges, s egyben lélegzetelállító 
kilátások tárulnak elénk, így nem véletlen, hogy évente kétszázezer turista fordul itt meg. A gyönyörű 
tájakon rengeteg lehetőségünk nyílik a túrázásra, vagy éppen a lundák megfigyelésére a 
természetes élőhelyükön. 

 

 

 
 

 

 

 


