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Norwegia jest drugim po Islandii najmniej zaludnionym 
krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 
tutaj tylko 14,7 mieszkańca na 1 km². Ludność jest 

skupiona głównie w południowej części kraju, w regionie Oslo-
fjord oraz na wybrzeżach. W miastach mieszka około 73 proc. 
ludności. Największą aglomeracją jest Oslo. 

Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym i uprzemysło-
wionym, o otwartej gospodarce zorientowanej na eksport. Często 
wymieniana jest jako jedno z  najbogatszych państw świata 
i zajmuje szczytowe miejsca w rankingach pod względem stopy 
życiowej, średniej długości życia, ogólnego stanu zdrowia społe-
czeństwa i warunków mieszkaniowych.

Prawdziwą wizytówką i symbolem Norwegii są fiordy, a szcze-
gólnie najbardziej znany z  nich wszystkich, wąski i  stromy 
Geirangerfjord. Wcina się on w wysokie góry wąskim, esowatym 
klinem, a z jego stromych zboczy spływają wodospady o urzekają-
cych nazwach, takich jak Siedem Sióstr, Zalotnik czy Ślubny Welon. 
W jego pobliżu znajduje się również lodowiec Briksdalsbreen 

i Droga Trolli, która składa się z 11 serpentyn, w większości 
zakręcających pod kątem 180 stopni. Można spotkać przy niej 
prawdopodobnie jedyny na świecie znak drogowy – „Uwaga, trolle!”. 
Inną turystyczną atrakcją jest Narwik, położony w północnej części 
Norwegii, w odległości 2420 km od bieguna północnego i 1453 km 
od Oslo. To bardzo młode miasto, zbudowane dopiero w 1902 r. 
jako port przeładunkowy dla transportu rudy żelaza ze szwedzkiej 
kopalni w Kirunie. W ostatnich latach Narwik zmienił zdecydo-
wanie swoje oblicze, stając się regionalnym centrum aktywnego 
wypoczynku. Specyficzne jego położenie między trzema fior-
dami a górami powoduje, że jest to znakomity punkt wypadowy 
do nurkowania, pieszych i rowerowych wycieczek w góry, a zimą 
do uprawiania narciarstwa. Natomiast urzekające swoim surowym 
pięknem góry Jotunheimen są najchętniej odwiedzanym masywem 
górskim Norwegii. Sama jego nazwa oznacza bowiem siedzibę 
olbrzymów i odnosi się ona do wierzeń wikingów, według których 
krainę Jötunheimr zamieszkiwały mityczne olbrzymy, odwieczni 
wrogowie nordyckich bogów.    

NORWEGIA		
–	KRAINA	FIORDÓW	I	TROLLI

PODRÓŻE

Królestwo Norwegii to państwo położone w Europie Północnej na Półwyspie Skandynawskim. Administracyjnie 
podlegają Norwegii również wyspa Jan Mayen, archipelag Svalbard, Wyspa Bouveta, Wyspa Piotra I i Ziemia Królo-
wej Maud na Antarktydzie. Sama nazwa „Norwegia” pochodzi od wyrazu Nordvegen, co znaczy „droga na północ”.
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