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Σύμφωνα με την Statistik Sentralbyra, ο Νορβηγός τουρίστας 
είναι ένας πεπειραμένος ταξιδιώτης που θεωρεί τις διακοπές 
ένα απαραίτητο αγαθό και όχι ένα προϊόν πολυτελείας. Επίσης, 
στην νορβηγική αγορά παρατηρείται αλλαγή στις ταξιδιωτικές 
τάσεις, με μείωση της ζήτησης για πακέτα All-Inclusive και 
αύξηση του ενδιαφέροντος για εναλλακτικούς προορισμούς. 
Τέλος, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ένας παράγοντας 
που καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός στην απόφαση ενός 
ταξιδίου.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Νορβηγία κατέγραψε 
μείωση την περίοδο 2017-2019 κατά -10,4% (από 250 χιλ. το 
2017 σε 224 χιλ. το 2019).  Επιμέρους, 2018: -2,7% στις 244 χιλ.
και 2019: -7,8% στις 224 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της Νορβηγίας 
στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2019 ανήλθε σε 0,7%, όταν το 
2017 ήταν 0,9%. 

Οι αφίξεις από την Νορβηγία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα 
με το 89,6% των αφίξεων για το 2019 να καταγράφεται στα Q2
και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 1,5% και 
8,9%.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2018, η Ελλάδα αποτελεί τον 
8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από την 
Νορβηγία ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ελλάδα των τουριστών 
από την Νορβηγία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 
Νορβηγία, το 2019 καταγράφηκαν 2.091 χιλ. (-14,9% σε σύγκριση 
με το 2017) με μερίδιο αγοράς 0,9% όταν το 2017 είχαν 
καταγραφεί 2.458 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,2%. Έντονη 
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 
90,8% των διανυκτερεύσεων για το 2019 να καταγράφεται στα 
Q2 και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 1,3%
και 7,9%.

Οι εισπράξεις από την Νορβηγία το 2019 άγγιξαν τα 
€ 169 εκ. (+4,4% σε σύγκριση με το 2017) με μερίδιο αγοράς 
1,0% όταν το 2017 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 162 εκ.
και μερίδιο αγοράς 1,1%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 91,5%
των εσόδων για το 2019 ενώ στα Q1 και Q4 το 0,9% και 7,6% 
αντίστοιχα. 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην τουριστική 
περίοδο (Q2 και Q3) καταγράφεται το 89,6% των αφίξεων, το 
90,8% των διανυκτερεύσεων και το 91,5% των εισπράξεων. Η 
μεγάλη συγκέντρωση στα Q2 και Q3 υποδηλώνει την επιλογή 
της Ελλάδας ως προορισμού διακοπών Ήλιος & Θάλασσα για 
τους τουρίστες από την Νορβηγία. 

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2019 31.348.377

από Νορβηγία 224.426

% επί του συνόλου 0,7%

Top προορισμός το 2019 -
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Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 232.463.747

από Νορβηγία 2.091.037

% επί του συνόλου 0,9%
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Σύνολο Εισπράξεων 2019 17.679.915.650

από Νορβηγία 168.723.265

% επί του συνόλου 1,0%
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https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της 
νορβηγικής αγοράς το 2019 ανήλθε στα 
€ 751,8, υψηλότερη κατά 33,3% από την 
ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της 
χώρας (€ 564,0). Την περίοδο 2017-2019 
η ΜΚΔ των τουριστών από την 
Νορβηγία κατέγραψε αύξηση κατά 
+16,5% (από € 645,5 το 2017 σε € 751,8
το 2019). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση των 
τουριστών από την Νορβηγία το 2019 
ήταν υψηλότερη κατά 6,1% από αυτή 
που καταγράφεται στο σύνολο της 
χώρας (€ 80,7 έναντι € 76,1). Την 
περίοδο 2017-2019 η Μέση Δαπάνη ανά 
Διανυκτέρευση των τουριστών από την 
Νορβηγία κατέγραψε αύξηση κατά 
+22,7% (από € 65,8 το 2017 σε € 80,7 το 
2019). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια 
Παραμονής, οι τουρίστες από την 
Νορβηγία πραγματοποίησαν το 2019 
κατά μέσο όρο 9,3 διανυκτερεύσεις
(25,6% υψηλότερα από τον μέσο όρο της 
χώρας, 7,4 διανυκτερεύσεις). Η Μέση 
Διάρκεια Παραμονής των τουριστών 
από την Νορβηγία την περίοδο 2017-
2019 σημείωσε μείωση κατά -5,1% (από 
9,8 διανυκτερεύσεις το 2017 σε 9,3 
διανυκτερεύσεις το 2019).

Συνεπώς, την περίοδο 2017-2019 η 
αύξηση που παρατηρείται στην ΜΚΔ 
των τουριστών από την Νορβηγία 
οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση 
της ΜΔΔ αφού η ΜΔΠ κατέγραψε 
πτώση.

.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2019
564,0

από Νορβηγία 751,8

% του Μ.Ο της χώρας 133,3%
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Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2019
76,1

από Νορβηγία 80,7

% του Μ.Ο της χώρας 106,1%
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Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2019
7,4

από Νορβηγία 9,3

% του Μ.Ο της χώρας 125,6%
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