
النرويج
دليل

السياحي

أماكن سياحية

إحداثيات وخرائط

برامج يومية

فنادق مقترحة

اإللكترونــي موقعنــا  لزيــارة 
W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://twitter.com/traveldiv
https://www.instagram.com/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.traveldiv.com/
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أوسلو
6-2-31711131273-7-7-الصغرى

10491720222116940-الكبرى

بيرغن
001371012129731الصغرى

346914171817141174الكبرى

التأشيرة

رسوم الطرق 

كرونةشنغن
 ( NOK ) Krone

مايو - اغسطس

، رسوم الكترونية بيرغــن   ، أوســلو 
اليسوند ، ترومسو

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

العاصمة : أوسلو

النرويج

المحلية :
Telenor - My Call

الدولية :
موبايلي – االتصاالت السعودية 

الموقع االلكتروني لدولة النرويج اضغط هنا

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة في أوسلو وبيرغن 

https://www.traveldiv.com/?p=2858
https://www.visitnorway.com


W W W. T R AV E L D I V. C O M o553 كاوسلو - ستافانجر480 كاوسلو - مولد

463 كاوسلو - بيرغن81 كمولدo – اليسوند

529 كاوسلو - اليسوند62 كاليسوند - ستراندا 

555 كاوسلو - جيرانجير42 كستراندا - جيرانجير 

457 كاوسلو - سترين71 كجيرانجير - سترين 

313 كاوسلو - فالم210 كسترين - فالم 

1740 كترومسو - اوسلو67 كفالم - فوس 

1845 كترومسو - بيرغن102 كفوس - بيرغن 

134 كبيرغن - اودا
1455 كترومسو - اليسوند

192 كاودا – ستافانجر
W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/


أماكن سياحية
W W W. T R AV E L D I V. C O M

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات
اإلحداثيات

ميناء اوسلو اوسلو
» الواجهة البحرية «

متحف سفن الفايكنغ اوسلو

مالهي والعاب توسنفريد اوسلو

مطار اوسلو

N59 54.806 E010 44.402

N59 54.320 E010 41.019

N59 44.869 E010 46.750
N60 11.559 E011 06.061

OSLO

TJUVHOLMEN OSLO

VIKING SHIP MUSEUM OSLO

TUSENFRYD OSLO

OSLO AIRPORT GARDERMOEN

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

االحداثية لشارع التسوق ) كارل جوهانز (
أحد أهم شوارع أوسلو

المواقــف قريبــة جــدًا مــن المينــاء ؛ 250 متــر 
عنهــا .

االحداثية لمواقف تسليم السيارات 

22 كيلو خارج اوسلو

50 كيلو خارج أوسلو
 OSL رمز المطار

اضغط هنا لألسعاراضغط هنا لألوقات

مطاعم وكافيهات وجلسات .

يعتبر احدث األماكن واالحياء في أوسلو .

إحداثية المواقف 

إحداثية الميناء

N59 54.630 E010 43.447

N59 54.561 E010 43.593

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/MnrmJdN3cs52
https://goo.gl/maps/atgcmjNghoL2
https://goo.gl/maps/uDzyc76rT8H2
https://goo.gl/maps/yXTosQcEjEr
https://www.visitoslo.com
https://www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset
https://www.tusenfryd.no/en
https://www.tusenfryd.no/en/plan-your-visit/opening-days
https://www.tusenfryd.no/en/plan-your-visit/prices
https://goo.gl/maps/oc48kuyXpH82
https://goo.gl/maps/QurDMk7zRgo


إحداثية مواقف بجوار السنتر

إحداثية السنتر

بيرقن ) بيرقن (

N60 23.614 E005 19.205

N60 23.578 E005 19.443

BERGEN

اضغط هنا للموقع االلكتروني

الباص السياحي » اوسلو « 

OSLO HOP ON HOP 

اضغط هنا للموقع االلكتروني

N59 54.817 E010 44.323

N59 54.896 E010 44.111

جولــة لمشــاهدة معالــم المدينــة فــي 18 نقطــة 
توقــف ألهــم المعالــم الســياحية ويمكــن الصعــود 

للبــاص  والنــزول فــي اي محطــة تشــاء .

البــاص  توقــف  نقــاط  مــن  لنقطتيــن  االحداثيــة 
فــي شــارع كارل جوهانــز  .

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اطاللة على بيرقن - الصعود بالتلفريك

تلفريك اولريكن » بيرقن «  

N60 22.423 E005 21.805

ULRIKEN643

اضغط هنا للموقع االلكتروني

إحداثية مواقف خلف الساحة

إحداثية الساحة

ساحة البيوت الشعبية بيرقن

N60 23.821 E005 19.512

N60 23.841 E005 19.363

HANSEVIERTEL BRYGGEN
ساحة البيوت الشعبية  الملونة

الساحة قريبة من السنتر 600 متر تقريبًا 

اضغط هنا لألسعاراضغط هنا لألوقات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

االكواريوم » بيرقن «

سوق السمك » بيرقن «

N60 23.994 E005 18.274

N60 23.667 E005 19.459

AKVARIET I BERGEN

FISHMARKET IN BERGEN

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا لألسعاراضغط هنا لألوقات

السوق قريب جدًا من السنتر بحدود 200 متر ومن ساحة 
البيوت الشعبية 400 متر ويعتبر في الجهة المقابلة لها 

https://goo.gl/maps/64b9CZ4QFwp
https://goo.gl/maps/oqg9e7FDfuD2
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/bergen
https://city-sightseeing.com/en/69/oslo/74/hop-on-hop-off-oslo
https://goo.gl/maps/A8o8UddDBvB2
https://goo.gl/maps/kx3EJ8aHSj72
https://goo.gl/maps/RGKvTUeS3wx
https://ulriken643.no/en
https://goo.gl/maps/hF256A2s5H82
https://goo.gl/maps/b1qT44r9fw62
https://ulriken643.no/en/apningstider
https://ulriken643.no/en/prices
https://goo.gl/maps/4ML5cbo5hWv
https://goo.gl/maps/U8YpDk87Ex82
https://www.akvariet.no/en
https://www.akvariet.no/en/plan-your-visit/practical/opening-hours
https://www.akvariet.no/en/plan-your-visit/practical/prices


اإلحداثيات
N60 23.779 E005 19.709

FLØYEN FLOIBANEN
اطاللة على بيرقن .

الصعود بالعربة المسننة .
البيــوت  ؛ وعــن ســاحة  500 متــر  الســنتر  يبعــد عــن 

. متــر   400 الملونــة 
يمكــن المــرور علــى الســنتر والســاحة والمطــل مشــيًا 

باالقــدام  .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اإلحداثيات

اإلحداثيات

مطار بيرقن

فالم 
N60 17.374 E005 13.768

N60 51.826 E007 06.921

BERGEN AIRPORT FLESLAND

FLAM

18 كيلو حتى بيرجن

 BGO رمز المطار

        170 كيلو عن بيرقن مرورًا بفوس

اضغط هنا للموقع االلكتروني

مكتب المعلومات  ) االنفورميشن ( 
» بيرقن «

TOURIST INFORMATION 

اضغط هنا للموقع االلكتروني

N60 23.667 E005 19.459
اإلحداثيات

المكتب بجوار سوق السمك مباشرة .
تجــد فيــه كل ماتحتــاج اليــه مــن معلومــات وارشــادات 

وحجوزات 

الباص السياحي » بيرقن « 

BERGEN HOP ON HOP OFF 

اضغط هنا للموقع االلكتروني

N60 23.666 E005 19.439
اإلحداثيات

ميناء فالم

N60 51.826 E007 06.921

AURLAND HARBOUR FLAM
رحالت الكروز باالضافة الى االســواق الشــعبية 

والمطاعم ومحالت التســوق 

اإلحداثيات

مطل فلوين » بيرقن «  

احــدى نقــاط توقــف البــاص الســياحي بجــوار ســوق الســمك جولة 
لمشــاهدة اهم معالم المدينة في 13 نقطة الســياحية ويمكن 

الصعــود للبــاص والنــزول فــي اي نقطة تشــاء

https://goo.gl/maps/BmK7mhiortv
http://floyen.no/en
https://goo.gl/maps/Zj6tEg8DqPL2
https://goo.gl/maps/R9D6YuJ8HQF2
https://www.visitflam.com
https://goo.gl/maps/U8YpDk87Ex82
https://city-sightseeing.com/en/67/bergen/72/hop-on-hop-off-bergen
https://goo.gl/maps/vXEgx3VA5nA2
https://goo.gl/maps/8KSNBEn3aTr


القطار السياحي » فالم «

N60 51.826 E007 06.921

FLAMSBANA FLAM

مــن اهــم البرامج الســياحية داخل  فالم
اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

شالل روآند فوسن » فالم «

مطل اورالند

فوس

شالل تفيند فوسن

احد اجمل شالالت النرويج 
12 كيلو عن فوس 

5 كيلومترات خارج فالم

اطاللة بانورامية على مضيق اورالند
17 كيلو عن فالم 

N60 49.551 E007 06.868

N60 54.492 E007 12.786

N60 37.737 E006 25.297

N60 43.552 E006 29.377

RJOANDEFOSSEN, FLAM

STEGASTEIN VIEWPOINT VOSS

TVINDEFOSSEN

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني
اضغط هنا للموقع االلكتروني

كينسارفيك

N60 22.538 E006 43.129

KINSARVIK

50 كيلــو عن فوس
اإلحداثيات

https://goo.gl/maps/8KSNBEn3aTr
https://goo.gl/maps/bcZLaMPyahv
https://goo.gl/maps/ouF4n83NYMC2
https://goo.gl/maps/iWgiehwRcS72
https://goo.gl/maps/RgnQfrMvyAm
https://flamsbana.business.site
https://www.visitnorway.com/listings/stegastein-viewpoint/171495
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/voss
https://goo.gl/maps/b7CBPySUoEv


شالل ستينسدولس
 » البيت االحمر «

N60 22.207 E006 06.390

STEINSDALSFOSSEN

يبعــد عــن فوس 77 كيلو 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اودا

شالل ليت فوسن

لسان الصخرة » ترولتونغا « 

رولدال

40 كيلو عن اودا

55 كيلو عن كينسارفيك 
و 15 كيلو عن اودا 

N60 04.184 E006 32.864

N59 56.893 E006 35.022

N59 49.926 E006 48.938

ODDA

LATEFOSSEN WATERFALL

TROLLTUNGA

RØLDAL

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

إحداثية المواقف

إحداثية الصخرة

N60 07.967 E006 37.628

N60 07.982 E006 45.267

بالقرب من اودا وكينسارفيك .
مشــيًا  والصخــرة  المواقــف  مابيــن  المســافة 
للذهــاب  كيلومتــرات  عشــرة  تتجــاوز  باالقــدام 
لياقــة ومجهــود  الــى  ومثلهــا للعــودة وتحتــاج 
عائلــة  لديــه  لمــن  بزيارتهــا  انصــح  ال  لــذا  عالــي 
عاليــة  بدنيــة  لياقــة  لديــه  ليــس  او  أطفــال  او 

. للمشــي  الطويــل  والتحمــل 

ستافانجر

N58 58.426 E005 43.942

STAVANGER
210 كيلومتــرات جنــوب بيرقــن ؛ وبالقرب منها 

تكــون صخرة كيراج و بريكســتولن
اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع االلكتروني

https://goo.gl/maps/vDvYCWmJz9Q2
https://goo.gl/maps/GExG7VVr8aQ2
https://goo.gl/maps/vUuj36pkjNN2
https://goo.gl/maps/MR8QtdJunC92
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/the-hardangerfjord-region/listings-hardanger-fjord/steinsdalsfossen-waterfall/1260/
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/the-hardangerfjord-region/listings-hardanger-fjord/l%C3%A5tefoss-waterfall/1268/
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/the-hardangerfjord-region/things-to-do/safety-first-trolltunga-summer-hike/?utm_source=visitnorway.com&utm_medium=listing&utm_content=visit-website-link
https://goo.gl/maps/RQxvEumpfys
https://goo.gl/maps/ur8LmJaDjWs
https://goo.gl/maps/9KrEU73oMNK2
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/the-stavanger-region/


صخرة بريكستولنصخرة كيراج

KJERAGPREIKESTOLEN

اضغط هنا للموقع االلكتروني

إحداثية المواقفإحداثية المواقف

إحداثية الصخرةإحداثية الصخرة

N59 02.744 E006 39.106N58 59.510 E006 08.301

N59 02.018 E006 35.584N58 59.285 E006 11.376

بالقرب من ستافانجر .بالقرب من ستافانجر .
المســافة مابيــن المواقــف والصخــرة مشــيًا باالقــدام 
ــاج الــى لياقــة  ــرات وتحت وتصــل الــى العشــرة كيلومت
ومجهــود عالــي لــذا ال انصــح بزيارتهــا لمــن لديــه عائلــة 
او أطفــال او ليــس لديــه لياقــة بدنيــة  عاليــة والتحمــل 

الطويــل للمشــي .

المســافة مابيــن المواقــف والصخــرة مشــيًا باالقــدام 
ومثلهــا  للذهــاب  تقريبــًا  كيلومتــرات   4 الــى  تصــل 
للعــودة  وتحتــاج الــى لياقــة ومجهــود عالــي لــذا ال 
انصــح بزيارتهــا لمــن لديــه عائلــة او أطفــال او ليــس 
لديــه لياقــة بدنيــة عاليــة والتحمــل الطويــل للمشــي .

جيرانجير
مكتب االنشطة » جيرانجير « 

N62 06.185 E007 12.252

N62 06.935 E007 11.058

GEIRANGER

ACTIVE GEIRANGER

75 كيلو عن ســترين 
 و 110 كيلومترات عن اليســوند

اإلحداثيات

اإلحداثيات

تأجير القوارب وصيد االسماك .
جولة في مضيق جيرانجير .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اإلحداثيات

مطل جيرانجير 1

N62 05.458 E007 13.371

FLYDALSJUVET

مطل جيرانجير 2

N62 07.577 E007 10.015

ORNESVINGEN EAGLE ROAD

اإلحداثيات

https://www.visitnorway.com/listings/kjerag/185744/
https://goo.gl/maps/ZNZM5FPqrZp
https://goo.gl/maps/AEYWUSc7iuD2
https://goo.gl/maps/7J6ntXbhnAr
https://goo.gl/maps/yZCbaWwryhv
https://goo.gl/maps/fFpDxKdWEV32
https://goo.gl/maps/bC91UoBYe7u
https://www.activegeiranger.no/
https://goo.gl/maps/UDk6P1SWs212
https://goo.gl/maps/hDMjq6smw4S2


اوتا

N61 46.350 E009 32.428

OTTA

فــي المنتصــف مابيــن اوســلو ومولــده وتعتبــر نقطــة 
توقــف بينهــم وفــي طريقــك مــن اوســلو الــى جيرانجيــر 
 210 مولــده  وعــن  كيلــو؛   275 اوســلو  عــن  تبعــد  ؛ 

. كيلــو   285 جيرانجيــر  كيلومتــرات؛ وعــن 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اليسوند

مطار اليسوند

مطل آكسال » اليسوند «
مولده

80 كيلو عن اليسوند 
و 50 كيلو عن طريق المحيط االطلسي

المطار يبعد 18 كيلو شمال اليسوند

N62 28.488 E006 09.342

N62 33.482 E006 06.944

N62 44.222 E007 10.042

ALESUND

ALESUND AIRPORT, VIGRA

AKSLA VIEWPOINT

MOLDE

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

الصعود بدون سيارة

الصعود بالسيارة

N62 28.349 E006 09.852

N62 28.474 E006 09.876

اطاللة على اليسوند .
ميكن الوصول للمطل بالسيارة او سرياً باالقدام .

اإلحداثيات

االكواريوم » اليسوند «  

N62 27.928 E006 05.841

ATLANTERHAVSPARKEN

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا لألسعاراضغط هنا لألوقات

https://goo.gl/maps/aLbJ8oyELSL2
https://goo.gl/maps/xPieMhDZiqw
https://goo.gl/maps/7FbBVQ7cRtP2
https://goo.gl/maps/QuwJWEZGrG42
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/alesund-sunnmore/
https://www.visitnorway.com/listings/aksla-viewpoint/1116/
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/northwest/listings-northwest/molde/924/
https://goo.gl/maps/SdK4G3Z9q3r
https://goo.gl/maps/492s7UopPt12
https://goo.gl/maps/GK2n7KKDSvu
http://atlanterhavsparken.no/en
http://atlanterhavsparken.no/en/opening-hours-all-year/
http://atlanterhavsparken.no/en/prices-and-annual-tickets/


سترانداطريق المحيط االطلسي

N63 01.016 E007 20.835N62 18.539 E006 56.917

THE ATLANTIC ROAD

STRANDA

بالقــرب مــن مولــده : 50 كيلو تقريبًا 

45 كيلــو عن جيرانجير
و 60 كيلو عن اليســوند 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

سترين

اولدن

مغامرات بريكسدال » اولدن «

تلفريك لوين سكاي ليفت

7 كيلومترات عن اولدن
و 11 كيلو عن سترين مكتــب لألنشــطة الســياحية ) المغامــرات ( 

زوارق ســريعة – تجديــف – النهــر الجليــدي وغيرهــا

71 كيلو عن جيرانجير 
و 17 كيلو عن اولدن

17 كيلو عن سترين 
و 7 كيلومترات عن تلفريك لوين 

N61 54.245 E006 43.439

N61 50.096 E006 48.307

N61 50.546 E006 48.639N61 52.465 E006 50.312

STRYN

OLDEN

BRIKSDAL ADVENTURE, OLDEN
LOEN SKYLIFT

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا لألسعاراضغط هنا لألوقات

https://goo.gl/maps/zjxpaJK8hXS2
https://goo.gl/maps/9HfN6J5qa2D2
https://goo.gl/maps/8CtJAsoF2tz
https://goo.gl/maps/vzgkJgHoep82
https://goo.gl/maps/7NqpycmGKwL2
https://goo.gl/maps/pAFQfcTzjiK2
https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/northwest/listings-northwest/national-tourist-route-atlanterhavsvegen/11862/
https://www.visitnorway.com/listings/olden-tourist-information/3533/
https://www.briksdaladventure.com/
https://www.loenskylift.com/
https://www.loenskylift.com/opening-hours-and-prices/
https://www.loenskylift.com/opening-hours-and-prices/


أوســلو تقــع فــي جنوب شــرق النرويــج واغلب األماكن واألنشــطة والفعاليات 
الســياحية المهمــة  تقــع فــي غــرب النرويــج لــذا مــن االفضــل بوجهــة نظــري ان 
يكــون الوصــول الــى مطــار بيرقــن او مطــار اليســوند مــع الغــاء اوســلو مــن 
مســارك ؛ و ذلــك لقربهــم مــن اهــم األماكــن الســياحية فــي النرويــج بعكــس 
أوســلو ؛ مــع ذلــك فــي كثيــر مــن االحيــان تكــون اوســلو خيــار جيــد للوصــول 

فيمــا يخــص شــركات الطيــران والرحــالت الدوليــة مــن خــارج اوروبــا اليهــا . 

الطــرق فــي النرويــج ضيقــة و قــد تكــون القيــادة بهــا مرهقة في بعــض االحيان 
وتســتغرق وقتــًا طويــاًل اكثــر مــن الوقــت الطبيعــي المعتــاد باالضافــة  الــى ان 
ــذا التنظــر للمســافات بقــدر النظــر الــى  ــارات ل ــط بينهــا العب بعــض الطــرق ترب

كــم تحتــاج مــن الوقــت .

بوجهــة نظــري تناســب النرويــج الشــباب اكثــر مــن العائلــة خصوصــا مــن لديــه اطفــال 
لقلــة فعالياتهــا وانشــطتها الترفيهيــة التــي يبحــث عنهــا الكثيــر وطرقهــا الضيقــة

يفضــل اســتخدام عملــة البلــد نفســه او حمــل اليــورو او الــدوالر لصرفهــا هنــاك 
حيــث مــن الصعــب صــرف الريــال الســعودي او غيــره.

يمكــن تبديــل العملــة فــي النرويــج عــن طريــق أجهــزة مخصصــة لتبديــل العملــة 
وتوجــد فــي مطــار بيرقــن عــدة أجهــزة لتبديــل العملــة .

أغلــب العبــارات تغلــق خــالل الليــل لذلــك قــم بحســاب وقــت العــودة قبــل ان 
تغلــق العبــارة .

تعتبــر النرويــج مــن اجمــل دول اوروبا من حيث الطبيعــة والطقس والفيوردات 
) المضائــق البحريــة ( مــع ذلــك ماتــراه مــن انشــطة وفعاليــات فــي سويســرا او 
النمســا علــى ســبيل المثــال فــي الغالــب لــن تــراه او تجــده  فــي النرويــج ،  اكثــر 
ماســترى هنــاك الشــالالت والمضائــق البحريــة ) الفيــوردات ( والفعاليــات التي 
يغلــب عليهــا طابــع المغامــرات مثــل الرافتنــق والتجديــف والــزوراق والقــوراب 
والمرتفعــات  وغيرهــا باالضافــة الــى الكــروزات او القــوارب او العبــارات البحرية  

وبعــض التلفريــكات والمطالت .

معلومات قد تهمك 

يفضــل ان تعتمــد علــى نفســك فــي اعــداد الطعــام و ذلــك لقلــة المطاعــم و 
غــالء األســعار فــي النرويــج .

W W W. T R AV E L D I V. C O M
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الســياحي المعلومــات  مركــز ومكتــب  عــن  دائمــًا  مــاب  فــي قوقــل   ابحــث 
( Tourist information office ( فــي كل مدينــة او قريــة فهــو يوفــر لــك كل 
ماتحتــاج اليــه مــن معلومــات وانشــطة وبرامــج وفعاليــات ورحــالت وحجــوزات 

وغيرهــا .

و  واألنشــطة  البرامــج  تقــدم  التــي  الســياحية  الشــركات  مــن  الكثيــر  يوجــد 
والمــدن . القــرى  اغلــب  فــي  تجدهــا  الرحــالت 

بعــض األماكــن الســياحية تحتــاج الــى الســير مشــيًا باالقــدام ؛ البعــض منهــا 
 لمســافات طويلــة ومرهقــة جــدًا تحتــاج مجهــود ولياقــة عاليــة مثــل صخــرة

) ترولتونغــا ، بريكســتولن ، كيــراج ( وبعــض الشــالالت وغيرهــا لــذا يجــب االنتباه 
لمثــل هــذه األمــور حتــى الترهــق نفســك ومــن معك .

البــاص الســياحي تجــده فــي اغلــب المــدن حيــث ســترى مــن خالله اهــم االماكن 
الســياحية  ولــه الكثيــر مــن نقــاط التوقــف بإمكانــك شــراء تذكــرة 24 ســاعة 
واســتخدامها لعــدد غيــر محــدود ويمكــن الصعــود للبــاص مــن أي نقطــة تشــاء 

مــن نقــاط التوقــف وكذلــك النــزول .

اختيــار  يخــص  النظــر فيمــا  اختــالف بوجهــات  يكــون هنــاك  ان  أمــر طبيعــي 
االنشــطة والبرامــج والفعاليــات وغيرهــا لــذا كنصيحــة منــي ضــع اســم البرنامــج 
او النشــاط فــي قوقــل وانظــر هــل هــو مناســب لــك ولمــن معــك او غيــر 
مناســب خصوصــًا  بعــض االماكــن التــي يحتــاج الوصــول لهــا الــى بعــض الوقــت 

او المجهــود العالــي . 

هــذا الملــف ليــس لمدينــة او قريــة بــل لدولــة كبيــرة متراميــة األطــراف يوجــد 
بهــا الكثيــر مــن القــرى والمــدن والشــالالت و األنشــطة والفعاليــات وغيرهــا 
اليمكــن حصرهــا فــي ملــف واحــد لــذا عنــد زيــارة كل مدينــة او قريــة يمكنــك 
التوجــه للمكاتــب الســياحية الرســمية ) مكاتــب االنفورميشــن ( او المكاتــب 
األخــرى التــي تقــدم البرامــج واألنشــطة والبحث عن أنشــطة وفعاليات جديدة 
تلبــي رغبتــك ورغبــة مــن معــك وبالرغــم مــن ذلــك فهــذا الملــف يحتــوي علــى 

اهــم مافــي النرويــج مــن مــدن وقــرى وفعاليــات وانشــطة وغيرهــا .

لمــن يبحــث عــن مشــاهدة الشــفق القطبــي ) شــتاًء ( والفعاليــات الشــتوية 
تعتبــر ترومســو األفضــل كوصــول لهــا .
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1مسارات مقترحة

الوصول أوسلو – العودة بيرقن أو العكس
المدة المقترحة : 15 يوم 

تعتبــر  اوتــا ) Otta  ( فــي المنتصــف مباشــرة مابيــن اوســلو واليســوند ويمكــن ان تكــون نقطــة توقــف 
ليــوم او اثنيــن .

من اليسوند يمكن زيارة مولده وطريق المحيط االطلسي .

يمكــن زيــارة اليســوند مــن ســترين او العكــس وكذلــك جيرانجيــر ولكــن يفضــل الســكن فــي كالهمــا حتــى 
تســتطيع  تغطيــة االماكــن المهــة  بهــا 

ســترين وجيرانجيــر واولــدن بالقــرب مــن بعــض يمكــن اســتبدال الســكن فــي ســترين بــأي منهــا علــى ان 
تكــون نقطــة انطــالق لمــا حولهــا  .

فــوس وفــالم وكينســارفيك واودا بالقــرب مــن بعــض وتعتبــر فــوس فــي المنتصــف بينهــم مــن فــوس 
يمكــن المــرور علــى هــذه البلــدات .وتعتبــر بوجهــة نظــري االفضــل للســكن 

مــن فــوس يمكــن زيــارة بيرقــن او العكــس ) 100 كيلــو بينهــم ( ولكــن يفضــل الســكن فــي كالهمــا حيــث 
هنــاك الكثيــر مــن البرامــج واالنشــطة والفعاليــات التــي تســتحق المكوث والســكن 

اغلــب القــرى والمــدن والفعاليــات واالنشــطة المهمــة تقــع فــي الغــرب النرويجــي لــذا بيرقــن كوصــول 
مــع الغــاء اوســلو كليــًا مــن مســارك اراه االفضــل واراه قــرار صائــب  .
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مسارات مقترحة

الوصول أوسلو – العودة أوسلو
المدة المقترحة :  15 - 18 يوم 

تعتبــر  اوتــا ) Otta  ( فــي المنتصــف مباشــرة مابيــن اوســلو واليســوند ويمكــن ان تكــون نقطــة توقــف 
ليــوم او اثنيــن .

من اليسوند يمكن زيارة مولده وطريق المحيط االطلسي .

يمكــن زيــارة اليســوند مــن ســترين او العكــس وكذلــك جيرانجيــر ولكــن يفضــل الســكن فــي كالهمــا حتــى 
تســتطيع المــرور و تغطيــة االماكــن المهــة  .

ســترين وجيرانجيــر واولــدن بالقــرب مــن بعــض يمكــن اســتبدال الســكن فــي ســترين بــأي منهــا علــى ان 
تكــون نقطــة انطــالق لمــا حولهــا  .

فــوس وفــالم وكينســارفيك واودا بالقــرب مــن بعــض وتعتبــر فــوس فــي المنتصــف بينهــم مــن فــوس 
يمكــن المــرور علــى هــذه البلــدات .

مــن فــوس يمكــن زيــارة بيرقــن او العكــس ولكــن يفضــل الســكن فــي كالهمــا حيــث هنــاك الكثيــر مــن 
البرامــج واالنشــطة والفعاليــات فــي كأل منهــم   .

اغلــب القــرى والمــدن والفعاليــات واالنشــطة المهمــة تقــع فــي الغــرب النرويجــي لــذا بيرقــن كوصــول 
مــع الغــاء اوســلو كليــًا مــن مســارك اراه االفضــل واراه قــرار صائــب  .
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مسارات مقترحة

الوصول بيرقن – العودة اليسوند أو العكس
المدة المقترحة :  12 - 14 يوم 

من اليسوند يمكن زيارة مولده وطريق المحيط االطلسي كما يمكن زيارة فوس من بيرقن او العكس

يمكــن زيــارة اليســوند مــن ســترين او العكــس وكذلــك جيرانجيــر ولكــن يفضــل الســكن فــي كالهمــا حتــى 
تســتطيع المــرور و تغطيــة االماكــن المهــة  .

ســترين وجيرانجيــر واولــدن بالقــرب مــن بعــض يمكــن اســتبدال الســكن فــي ســترين بــأي منهــا علــى ان 
تكــون نقطــة انطــالق لمــا حولهــا  .

فــوس وفــالم وكينســارفيك واودا بالقــرب مــن بعــض وتعتبــر فــوس فــي المنتصــف بينهــم مــن فــوس 
يمكــن المــرور علــى هــذه البلــدات .

مــن فــوس يمكــن زيــارة بيرقــن او العكــس ولكــن يفضــل الســكن فــي كالهمــا حيــث هنــاك الكثيــر مــن 
البرامــج واالنشــطة والفعاليــات فــي كأل منهــم   .

اغلــب القــرى والمــدن والفعاليــات واالنشــطة المهمــة تقــع فــي الغــرب النرويجــي لــذا بيرقــن كوصــول 
مــع الغــاء اوســلو كليــًا مــن مســارك اراه االفضــل واراه قــرار صائــب  .
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يمكــن ان يكــون الوصــول والعــودة مــن بيرقــن او الوصــول والعــودة مــن اليســوند ولكــن شــخصيًا افضــل الذهــاب 
الــى نقطــة والعــودة مــن نقطــة اخــرى حتــى يكــون مســارك مســار واحــد واكثــر اريحيــة  

https://www.traveldiv.com/


» أوسلو «
أهم  األنشطة والفعاليات 

شارع كارل جوهانز ) شارع التسوق (
N59 54.806 E010 44.40

ميناء أوسلو ، الواجهة البحرية 
N59 54.561 E010 43.593

مالهي والعاب تيوسنفريد
N59 44.869 E010 46.750

الباص السياحي
 N59 54.896 E010 44.111

متحف سفن الفايكنغ
N59 54.320 E010 41.019

البــاص الســياحي لمــن أراد رؤيــة اهــم مافــي أوســلو بأقــل التكاليــف واســهل الطــرق  لــه عــدة نقــاط 
ــز  . للتوقــف منهــا شــارع كارل جوهان

ــخ  يوجــد بعــض المتاحــف االخــرى بالقــرب مــن متحــف ســفن الفايكنــغ مثــل المتحــف النرويجــي للتاري
الثقافــي ، متحــف كــون تيكــي ، المتحــف البحــري النرويجــي ، متحــف فــرام وغيرهــا .

المدة المقترحة )  يومين ( 
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https://goo.gl/maps/1f348qxHEWJ2
https://goo.gl/maps/43E3LW5zfTH2
https://goo.gl/maps/HE6gF5c26E82
https://goo.gl/maps/zTmuqDQdXR72
https://goo.gl/maps/gRRcJdKNcty
https://www.traveldiv.com/


» جيرانجير – سترين – اولدن «
أهم  األنشطة والفعاليات 

جيرانجير 
N62 06.185 E007 12.252

مطل جيرانجير 2 
N62 07.577 E007 10.015 

سترين
N61 54.245 E006 43.439

مغامرات بريسكدال 
N61 50.546 E006 48.639

مطل جيرانجير 1
N62 05.458 E007 13.371

مكتب األنشطة ، جيرانجير 
N62 06.935 E007 11.058

اولدن 
N61 50.096 E006 48.307

تلفريك لوين 
N61 52.465 E006 50.312 

جيرانجيــر – ســترين – اولــدن بلــدات قريبــة مــن بعضهــا البعــض يفضــل ان يكــون الســكن فــي واحــدة منهــا علــى 
ان تكــون نقطــة انطــالق للبلــدات األخــرى وماحولهــا مــن أنشــطة وفعاليــات  .

اجمــل مايمكــن زيارتــه فــي جيرانجيــر جولــة بالقــوارب داخــل المضيــق ويمكــن المــرور على شــالل االخوات الســبع .

عند االتجاه من سترين الى اولدن او العكس سيكون تلفريك لوين في طريقك . 

يوجد في اولدن ) مكتب بريكسدال ( لألنشطة السياحية لمن يبحث عنها .

ــر مــن  ــة واينمــا اتجهــت ســتجد الكثي ــرات والمرتفعــات والطــرق الفاتن ــرة الشــالالت و البحي ــج بكث ــز النروي تتمي
األنشــطة والفعاليــات مثــل الشــالالت والقــوارب والــزوراق والكــروزات و الرافتنــج والتجديــف وغيرهــا .

المدة المقترحة : 4 الى 5 أيام 
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https://goo.gl/maps/WvYhPerhBtv
https://goo.gl/maps/Fi5N7KWEAHw
https://goo.gl/maps/Zw5k3sqYVTP2
https://goo.gl/maps/XHW6hewPDtP2
https://goo.gl/maps/AnfcvBerZd82
https://goo.gl/maps/4c79Ky2Gbok
https://goo.gl/maps/aNCyjoF2FqK2
https://goo.gl/maps/aV2RjyCP7nS2
https://www.traveldiv.com/


» فالم – فوس - اودا «
أهم  األنشطة والفعاليات 

فالم
N60 51.826 E007 06.921

شالل تفيند ، بالقرب من فوس  
N60 43.552 E006 29.377

مطل اورالند ، بالقرب من فالم 
N60 54.492 E007 12.786 

شالل ستاينسدالس بالقرب من فوس 
N60 22.207 E006 06.390

شالل ليت فوسن ، بالقرب من اودا 
N59 56.893 E006 35.022

يفضــل الســكن فــي فــوس كونهــا تعتبــر فــي الوســط ومنهــا يمكــن االتجــاه شــمااًل الــى فــالم وجنوبــًا الــى اودا 
ورولــدال .

يمكــن زيــارة فــوس مــن بيرغــن او العكــس فالمســافة فيمــا بينهــم 100 كيلــو ولكــن بوجهــة نظــري  يفضــل 
تقســيم وتوزيــع الســكن فــي مابينهــم حتــى تكــون رحلتــك اكثــر اريحيــة وتعطــي كل مــكان حقــه كمــا ينبغــي .

وضعــت بيرغــن فــي الصــورة حتــى يكــون واضــح موقعهــا مــن االماكــن والقــرى االخــرى فقــط ويفضــل ان تضــع 
لهــا يوميــن او ثالثــة للســكن بهــا علــى اقــل تقديــر  .

شالل تفيند بالقرب من فوس .

شالل ليت فوسن بالقرب من اودا .

بالطبــع هــذه ليســت جميــع األنشــطة والفعاليــات فــي هــذه األماكــن ولكــن هــي المهمــة بوجهــة نظــري  واينمــا 
اتجهت ستجد الكثير من األنشطة والفعاليات مثل القوارب والزوراق والكروزات و الرافتنج والتجديف وغيرها . 

شالل ستاينسدالس يمكن زيارته من فوس وأيضًا من كينسارفيك كما يمكن زيارته ايضًا من بيرغن .

المدة المقترحة : 4 الى 5 أيام 

شالل روآند ، فالم 
N60 49.551 E007 06.868

كينسارفيك
N60 22.538 E006 43.129

فوس 
N60 37.737 E006 25.297

اودا
N60 04.184 E006 32.864

رولدال 
N59 49.926 E006 48.938

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/R9D6YuJ8HQF2
https://goo.gl/maps/RgnQfrMvyAm
https://goo.gl/maps/ouF4n83NYMC2
https://goo.gl/maps/vDvYCWmJz9Q2
https://goo.gl/maps/vUuj36pkjNN2
https://goo.gl/maps/bcZLaMPyahv
https://goo.gl/maps/b7CBPySUoEv
https://goo.gl/maps/iWgiehwRcS72
https://goo.gl/maps/GExG7VVr8aQ2
https://goo.gl/maps/MR8QtdJunC92
https://www.traveldiv.com/


» بيرقن «
أهم  األنشطة والفعاليات 

بيرقن ، السنتر 
N60 23.578 E005 19.443

مطل فلوين 
N60 23.779 E005 19.709 

االكواريوم
N60 23.994 E005 18.274

مكتب المعلومات ) االنفورميشن (
N60 23.667 E005 19.459 

ساحة البيوت الشعبية 
N60 23.841 E005 19.363

تلفريك اولريكن  
N60 22.423 E005 21.805

سوق السمك   
N60 23.667 E005 19.459

مواقف قريبة للسنتر وسوق السمك
N60 23.614 E005 19.205

من يومين الى ثالثة أيام تكفي بيرقن بوجهة نظري .
تعتبــر الباصــات الســياحية   Hop On Hop Off اجمــل واســهل طريقــة لرؤيــة االماكــن الســياحية المهــة 
فــي أي مدينــة وبيرقــن منهــا لــذا مــن يبحــث عنــه يجــده بجــوار ســوق الســمك ومكتــب االنفورميشــن 

ولــه 13 نقطــة توقــف أخــرى منهــا ســاحة البيــوت الشــعبية ومطــل فلويــن واالكواريــوم وغيرهــا .

المدة المقترحة : 3 أيام 
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https://goo.gl/maps/oqg9e7FDfuD2
https://goo.gl/maps/BmK7mhiortv
https://goo.gl/maps/4ML5cbo5hWv
https://goo.gl/maps/U8YpDk87Ex82
https://goo.gl/maps/b1qT44r9fw62
https://goo.gl/maps/RGKvTUeS3wx
https://goo.gl/maps/U8YpDk87Ex82
https://goo.gl/maps/fnAHcH595up
https://www.traveldiv.com/


» اليسوند «
أهم  األنشطة والفعاليات 

اليسوند 
N62 28.488 E006 09.342

االكواريوم اليسوند
N62 27.928 E006 05.841

طريق المحيط االطلسي 
N63 01.016 E007 20.835

مطل آكسال اليسوند
N62 28.474 E006 09.876

مولده 
N62 44.222 E007 10.042

يفضل السكن في اليسوند ليومين او ثالثة .
جيرانجير وسترين و اولدن بالقرب من اليسوند لمن يرغب في ان يكون السكن في مكان واحد .

مــن االفضــل تقســيم الســكن مابيــن اليســوند وجيرانجيــر مــع ســترين و اولــدن حيــث  ان كل بلــدة منهــا 
فيهــا الكثيــر مــن االنشــطة والبرامــج والفعاليــات وســيكون مرهــق بوجهــة نظــري للشــخص الذهــاب 

والعــودة فــي نفــس اليــوم مــن اليســوند الــى جيرانجيــر او ســترين او العكــس .

المدة المقترحة ) 2 – 3 أيام ( 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/xPieMhDZiqw
https://goo.gl/maps/GK2n7KKDSvu
https://goo.gl/maps/zjxpaJK8hXS2
https://goo.gl/maps/492s7UopPt12
https://goo.gl/maps/QuwJWEZGrG42
https://www.traveldiv.com/
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https://twitter.com/traveldiv
https://www.instagram.com/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009


بعــض األنشــطة والفعاليــات المهمــة لشــتاء ترومســو واألماكــن القريبــة منهــا 
وهــي اهــم مايمكــن زيارتــه هنــاك مثــل :

) مشــاهدة الشــفق القطبــي ، مشــاهدة الحيتــان ، كالب الهاســكي ، حيوانــات 
وغــزالن الرنــة ، زيــارة الشــعب الســامي والتعــرف علــى عاداتهــم وتقالديهــم ( 

وغيرهــا .

ــرة القطــب الشــمالي ( التشــرق الشــمس لمــدة شــهرين  فــي ترومســو ) دائ
مــن منتصــف نوفمبــر الــى منتصــف ينايــر تقريبــًا وتســمى هــذه الفتــرة بالليلــة 
القطبيــة وتعتبــر فرصــة جيــدة لمشــاهدة الشــفق القطبــي لســاعات طويلــة 
) هنــاك ضــوء خافــت مــن النهــار فــي بعــض الســاعات ولكــن بــدون شــروق 

للشــمس ( .

قــوة  ازادت  كلمــا  و  الشمســية  العواصــف  بشــدة  يتأثــر  القطبــي  الشــفق 
افضــل  و  القطبــي  الشــفق  مشــاهدة  فرصــة  زادت  الشمســية  العواصــف 
توقيــت لمشــاهدته هــو للفتــرة مابيــن نوفمبــر الــى فبرايــر وهنــاك اشــهر قبــل 
او بعــد هــذه االشــهر يمكــن رؤيتــه فيهــا ولكــن بشــكل عــام هــذه االشــهر هــي 
االفضــل كذلــك يجــب ان تتأكــد مــن ان الســماء صافيــة و غيــر ملبــدة بالغيــوم 

ــي . ــة الشــفق القطب التــي تحجــب رؤي

تطبيقــات مهمــة للشــفق القطبــي تعــرض هــذه التطبيقــات توقعــات قــوة 
الشــفق و المناطــق التــي مــن الممكــن ان يظهــر بهــا الشــفق القطبــي مــع 
الســاعات التــي يمكنــك فيهــا رؤيتــه كمــا تعــرض لــك قــوة نشــاط الشــمس 

( Aurora Fcst   - Aurora)
) مالحظــة : هــذه البرنامــج التعطيــك نتائــج دقيقــة  %100 وانمــا توقعــات 
وتــزداد نســبة دقتهــا فــي حــدود 3 أيــام امــا اكثــر مــن ذلــك فتعطيــك نتائــج غيــر 

دقيقــة ( .

لرؤيــة الشــفق القطبــي يجــب ان تخــرج خــارج المدينــة فــي األماكــن المظلمــة 
تمامــًا حيــث ان أضــواء المــدن تؤثــر علــى رؤيــة الشــفق و تصويــره . مــع ذلــك 
اليوجــد أي ضمــان لمشــاهدته فهــو توفيــق مــن اللــه ويحتــاج الــى الصبــر حيــث 

تمــر بعــض االيــام اليــرى فيهــا بســبب ســوء الطقــس .

معلومات قد تهمك

ترومسو

W W W . T R A V E L D I V. C O M



بإمكانك الحجز لعدة فعاليات و انشطة ) بكج ( عن طريق مكتب المعلومات 
الرســمي فــي ترومســو او عــن طريــق المكاتــب والشــركات المتواجــدة هنــاك 

او التوجــه لهــا بســيارتك مباشــرة .

يمكــن زيــارة ترومســو فــي الربيــع او الصيــف ولكــن بوجهــة نظــري شــتاؤها 
اجمــل ويعــاب عليهــا ُبعُدهــا عــن المــدن والقــرى المهمــة فــي النرويــج مثــل 
بيرقــن وفــالم وفــوس وغيرهــا ؛ لــذا ســيكون مــن المرهــق والمتعــب وضعهــا 
ضمــن مســارك مــع هــذه المــدن والقــرى كونهــا بعيــدة عنهــا وتقــع فــي اقصــى 

الشــمال النرويجــي . 

ال انصــح بزيــارة المــدن والقــرى النرويجيــة كبيرقــن او فــالم او فــوس او غيرهــا 
فــي الشــتاء كــون جمالهــا يكمــن بوجهــة نظــري فــي ربيعهــا وصيفهــا اضــف الى 
ــارات تكــون مغلقــة ، أمــا ترومســو فيمكــن زيارتهــا  ذلــك بعــض الطــرق والعب
شــتاًء للمهتميــن فــي مشــاهدة الشــفق القطبــي وغيــره مــن البرامــج الشــتوية 

المذكــورة اعــاله او ادنــاه .

تستطيع استأجار المالبس والمعدات واالحذية الشتوية من المحالت 
 ( Tromso outdoor , المتواجدة هناك مثل محل  ) ترومسو اوتودور

لمشاهدة جميع انشطة ترومسو واالماكن القريبة منها اضغط هنا 

الموقع االلكتروني لدولة النرويج اضغط هنا
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5-3-2268740-5-6-6-الصغرى

1-2027121513940-2-الكبرى

3-1-2049111062-4-4-المتوسط

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة في ترومسو

http://www.tromsooutdoor.no/home.125719.en.html
https://www.visittromso.no/en/book/todo?filter=c%3D29556
https://www.visittromso.no/en


اإلحداثيات

اإلحداثيات

ترومسو

مزرعــة فيلمارك ســنتر

TROMSO

TROMSO VILLMARKSSENTER

N69 38.881 E018 57.620

N69 37.403 E018 45.928

االحداثيــة لمكتــب المعلومــات الخــاص 
يمكــن  المكتــب  هــذا  مــن  ؛  بترومســو 
حجــز االنشــطة الشــتوية ومنهــا الشــفق 
القطبــي وكالب الهاســكي وغــزالن الرنة 
ومشــاهدة  الســامي  الشــعب  وزيــارة 

الحيتــان وغيرهــا .

تلفريك ترومســو 

FJELLHEISEN
TROMSØ CABLE CAR

اإلحداثيات

N69 38.470 E018 59.117

اطاللة  بانورامية خالبة على ترومسو 

والجبال والجزر والفيوردات المحيطة بها 

تعتبر من افضل االماكن 
لمشاهدة الشفق القطبي

اضغط هنا لمعرفة لألسعار واألوقات

اكواريوم ترومســو

POLARIA TROMSØ

اإلحداثيات

N69 38.649 E018 56.912

معرض لألحياء المائية 
في ترومسو

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا
لألوقات

اضغط هنا
لألسعار

وغــزالن  الهاكســي  كالب  مثــل  لألنشــطة  مكتــب 

الرنــة ومشــاهدة الشــفق القطبــي وغيرهــا وتعتبــر 

واحــدة مــن اكبــر الشــركات هنــاك 

يفضــل الحجــز قبــل الذهــاب امــا باالتصــال اوعــن 

طريــق الموقــع االلكترونــي .

22 كيلو عن ترومسو .

https://goo.gl/maps/W38sunY5A4C2
https://goo.gl/maps/rV1BWAp5LFk
https://goo.gl/maps/55isG7B8iBm
https://fjellheisen.no/en/
https://goo.gl/maps/bZiHBu4ujLB2
http://polaria.no/
https://www.visittromso.no/en
https://villmarkssenter.no
https://fjellheisen.no/en/
http://polaria.no/apningstider/
http://polaria.no/billettpriser/


اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

محــل تأجيــر المالبس والمعدات
» ترومســو «

مطار ترومســو

الفنــدق الثلجي 
» الســويد «

TROMSO OUTDOOR

ICEHOTEL JUKKASJARVI

TROMSO AIRPORT LANGNES

N69 39.014 E018 57.458

N67 51.010 E020 35.712

N69 40.784 E018 54.296

اضغط هنا للموقع االلكتروني

بالقــرب مــن مكتــب االنفورميشــن 300 متــر 
تقريبــًا .

جنــوب   ) ســاعات   8 الــى   6  ( كيلــو   400
ترومســو  ؛ فــي بلــدة Jukkasjarvi بالقــرب 

مــن كيرونــا - الســويد .

تأجيــر  مــن  اليــه  ماتحتــاج  كل  فيــه  تجــد 
مالبــس ودراجــات ومعــدات خاصــة بالشــتاء 

. وغيرهــا 

األنشــطة  حجــز  طريقــه  عــن  يمكــن  ايضــًا 
. والفعاليــات 

يمكــن الوصــول لــه بالســيارة او عبــر رحلــة 
والــذي  كيرونــا  الــى مطــار  داخليــة  طيــران 

يبعــد عــن الفنــدق 18 كيلــو . اضغط هنا لمعرفة األنشطة والفعاليات

اضغط هنا للموقع االلكتروني للفندق
اضغط هنا لمعرفة األسعار والشروط

اضغط هنا للفندق الثلجي على موقع بوكنج

6 كيلومترات عن ترومسو .

. TOS  رمز المطار

https://goo.gl/maps/ULjdQVVNb2G2
https://goo.gl/maps/8yutcxVEYF12
https://goo.gl/maps/Cx196DWXJm22
http://www.tromsooutdoor.no/home.125719.en.html
http://www.tromsooutdoor.no/activities.132009.en.html
https://www.icehotel.com/
http://www.tromsooutdoor.no/prices-and-terms.132010.en.html
https://www.booking.com/hotel/se/icehotel.ar.html?aid=380015


فنادق مقترحة
W W W. T R AV E L D I V. C O M

شقق : رايت - سورينغا 
» اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق : راديسون بلو 
أوسلو ألنا » اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق : راديسون بلو 
بالزا » اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق 
جراند » اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق 
ساغا » اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق 
صوريا موريا » اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق :  بارك إن راديسون  

» مطار اوسلو «
اضغط
 هنا

فندق : راديسون بلو 
إيربورت » مطار اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق : كومفورت
» مطار اوسلو « 

اضغط
 هنا

فندق : بارك ان باي 

راديسون » مطار اوسلو «
اضغط
 هنا

فندق : زاندير كيه
 » بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : راديسون بلو رويال 

غاردن فيليدج » بيرقن « 
اضغط
 هنا

فندق : بيرغين بورس
 » بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : غراند ترمينوس 
» بيرقن «

اضغط
 هنا

شقق وفندق : أولي 
بول » بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : فيرست مارين
 » بيرقن «

اضغط
 هنا

شقق : دامزغارد
 » بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : بست ويسترن بلص 

هورداهايمين  » بيرقن «
اضغط
 هنا

شقة : بيرغن كواليتي 
» بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : ثون أوريون
 » بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : سكانديك فليسالند 

إيربورت » مطار بيرقن «
اضغط
 هنا

شقق : ساندسلي 
» بيرقن «

اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/hotel/no/wright-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/radisson-blu-oslo-alna.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/radisson-blu-plaza-oslo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/grand.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/majorstuen-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/soria-moria-hotell-og-konferansesenter.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/park-inn-oslo-airport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/radisson-blu-airport-oslo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/comfort-runway.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/norlandia-oslo-airport-hotell.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/zander-k.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/radisson-blu-royal-bergen.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/bergen-bors.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/grand-terminus.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/ole-bull-hotel-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/first-marin.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/serviced-apartments-bergen-bergen.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/best-western-hotell-hordaheimen.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/bergen-quality-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/thon-bergen-brygge.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/scandic-flesland.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/sandsli-appartments.ar.html?aid=380015


جيرانجير فيوردان 
فيريسنتر » جيرانجير «

اضغط
 هنا

غراندي هيتوتليغا أوغ 
كامبينغ » جيرانجير «

اضغط
 هنا

فندق : كالريون بيرغن 
إيربورت » مطار بيرقن «

اضغط
 هنا

فندق : كومفورت
» مطار بيرقن « 

اضغط
 هنا

فندق : غراند فيورد
 » جيرانجير «

اضغط
 هنا

فينج كامبينغ 
» جيرانجير « 

اضغط
 هنا

فوس هيتي/ كابين
 » بالقرب من فوس «

اضغط
 هنا

منتجع فوس 
بافالستونيت » فوس «

اضغط
 هنا

فندق : ستور رينغهايم 
» فوس « 

اضغط
 هنا

شقق : تيرون
» فوس «

اضغط
 هنا

آت ذا ليك سايد - فيال 
» بالقرب من فوس « 

اضغط
 هنا

شقق : بيك 
» فوس «

اضغط
 هنا

اكواخ ميكيلباركين 
فيريتون » كينسارفيك «

اضغط
 هنا

 كينسارفيك كامبينغ
 » كينسارفيك « 

اضغط
 هنا

شقق : فايكينغهاوغ 
» اودا «

اضغط
 هنا

شقق : جيستيغارد
» كيسنارفيك «

اضغط
 هنا

شقق هوليفيجن
 » سترين «

اضغط
 هنا

سولباكين حياة
» سترين « 

اضغط
 هنا

شقق : اولدن فيورد
 » اولدن «

اضغط
 هنا

اكواخ نيسيت 
فيوردكامبينغ » اولدن «

اضغط
 هنا

فندق : كواليتي 
الكسندرا » مولده «

اضغط
 هنا

فندق : سكانديك 
سيليت » مولده «

اضغط
 هنا

فنادق مقترحة
W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://www.booking.com/hotel/no/geirangerfjorden-feriesenter.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/grande-hytteutleige-og-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/clarion-bergen-airport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/comfort-bergen-airport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/grande-fjord.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/vinje-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/voss-resort-hytte-47-cabin.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/voss-resort-bavallstunet.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/store-ringheim-hotell-og-restaurant.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/teron-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/at-the-lakeside.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/peak-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/hardangertun-hytter-og-familiepark.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/kinsarvik-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/vikinghaug.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/huse-gjestegard.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/apartment-holevegen.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/solbakken-hytte.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/olden-fjord-apartments-to-nye-leiligheter.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/nesset-fjordcamping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/quality-alexandra.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/scandic-hotel.ar.html?aid=380015
https://www.traveldiv.com/


جميــع خيــارات الســكن التــي تــم وضعهــا هنــا هــي مجــرد مقترحــات مقدمــة منــا مــع إيماننــا بــأن 

وجهــات النظــر واالذواق تختلــف فيهــا كمــا تختلــف فــي غيرهــا مــن األمــور لــذا آمــل التأكــد مــن 

اختيــارك ونــوع وموقــع الســكن قبــل الحجــز فمــا يعجبنــي قــد اليعجبــك والعكــس صحيــح  .

إليورفين هوتير
» فالم «

اضغط
 هنا

رولداد هيتغراند آند 
كامبينغ » رولدال « 

اضغط
 هنا

اكواخ : رولداد هيتغراند 
آند كامبينغ » رولدال « 

اضغط
 هنا

فندق : مولدي 
فيوردستوير » مولده « 

اضغط
 هنا

فندق : سكانديك باركين
» اليسوند «

اضغط
 هنا

اكواخ : جودفانجين كامبينغ 

» بالقرب من فالم «
اضغط
 هنا

شقق : اليسوند وسط 
المدينة » اليسوند «

اضغط
 هنا

فندق : كواليتي
» اليسوند «

اضغط
 هنا

فندق : راديسون بلو
 » ترومسو «

اضغط
 هنا

شقق : اليسوند
 » اليسوند «

اضغط
 هنا

اكواخ : ترومسو لودج 
» ترومسو «

اضغط
 هنا

فندق : كالريون ذا إيدج 
» ترومسو «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» اوسلو «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» ترومسو «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» فوس «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» بيرقن «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» جيرانجير «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» سترين «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» اليسوند «

اضغط
 هنا

جميع خيارات السكن
» فالم «

اضغط
 هنا

فنادق مقترحة
W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://www.booking.com/hotel/no/gja-rven-hytter.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/ra-ldal-hyttegrend-amp-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/ra-ldal-hyttegrend-amp-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/molde-fjordstuer.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/scandic-parken.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/gudvangen-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/modern-2-bedroom-apt.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/quality-hotel-alesund.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/radisson-blu-hotel-tromso.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/cosy-2-bedr-apt-central.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/tromso-camping.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/no/the-edge.ar.html?aid=380015
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