Norvēģijas dabas burvība
22.06. – 29.06.2017., 8.dienas, cena - 1450 EUR
Norvēģiju raksturo krāšņa dabas daudzveidība. Uz Norvēģiju ir vērts vismaz vienu reizi mūžā
doties ikvienam, tomēr pasakainās dabas cienītāji noteikti tajā vēlēsies atgriezties atkal un atkal.
Ikviens no šī ceļojuma sagaida kalnainos skatus, taču esot tur, emocijas, enerģija un pat romantika,
kuru sniedz Norvēģijas daba, ir neaptverama. Norvēģija ir zeme, kur jūra satiekas ar kalniem, kur
vasarās var vērot ledājus un sniegotas kalnu virsotnes. Norvēģu dabai raksturīgi fjordi, kas ir gari,
šauri jūras līči. Norvēģijas fjordu daudzveidībai ir arī citas izpausmes. Bet mūs sagaida arī skaistās
pilsētas Bergena, Molde un Oslo, kā arī mazie ciematiņi, skaistie un līkumotie ceļi, kurus atceras
gandrīz visi Norvēģijas viesi! Varbūt satiekam arī kādu īstu trolli? Noteikti nogaršosim arī labākos
ēdienus no Norvēģijas ēdienkartes, varbūt lašus brokastīs un mencu vakariņās? Vai kazas sieru?
Šai ceļojumā Jums par neko vairs nav jādomā, visas ekskursijas iekļautas cenā!

1.diena - Prom uz Norvēģiju (V)
 Lidojums Rīga – Oslo
 Sākam savu ceļu gar skaisto Mjosa ezeru uz Lilehameri, 1994.gada Olimpisko Ziemas spēļu
pilsētu! Olimpiskais stadions un mazās gājēju ieliņas vilina uz pastaigu! Kafijas pauze un kāda
garda kūka?
 Pārbrauciens uz Skeikampen. Ziemas slēpošanas kūrorts, kur mēs iekārtosimes 3* viesnīcā uz
naktsmieru
 Atpūta pēc garā ceļa
 Vakariņas
2.diena – Skeikampen – Dombas – Molde (B, V)
 Dodamies tālāk uz Ziemeļiem augšup caur Gudbrandsdalas ieleju, kas ir bagāta ar lielām upēm
un ūdenskritumiem
 Dombas ciematiņš, kur dzīve rit savu mierīgo gaitu. Te iespējams padzer kafiju un iegādāties
suvenīrus!
 Pa šauro Rosmdāles ieleju turpinam savu ceļu uz Bjorli
 Moldes pilsēta – slavena ar džeza mūzikas koncertiem un rožu daudzveidību, pilsētu ieskauj 87
sniegotas virsotnes. Te visā varenībā paveras burvīgi skati uz Romsdāles Alpiem
 Nakts 3* viesnīcā Molde
 Vakariņas
3.diena – Troļļu ceļš – Geirangen fjords un Sognefjords (B,V)
 Fjordi ir viens kārtīgs Norvēģijas "eksporta produkts" - daudzi cilvēki dodas uz Norvēģiju, lai
redzētu vispirms tieši šo dabas mākslas darbu. Un tas ir pareizi darīts, jo fjordi ir viens no
vispievilcīgākajiem dabas objektiem Eiropā. Šis gods nostiprināts arī oficiāli - fjordi ir iekļauti
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
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 Visslavenākie fjordi - Sognefjords un Hardangerfjords, taču arī Geirangera fjords it nemaz
neatpaliek no tiem. Geirangeras fjords kopš 2005. gada ietilpst UNESCO pasaules mantojuma
sarakstā. Vecās zemniekus sētas, kas galvu reibinošā augstumā šķiet vai pielipušas pie klintīm,
vēl šodien liecina par gadsimtiem seno reģionā valdošo
 Laiks izbaudīt arī Troļļu ceļu – nu skaistums bezgalīgs, nebaidieties, mums būs uzticams šoferis!
Tālāk pa Ērgļu ceķu līdz mazajam omulīgajam Geirangenas ciemam
 Izbrauciens ar kuģīti pa Geiranger fjordu, lai mierīgi izbaudītu šīs dabas ainavas no cita skatu
punkta
 Šodienas ceļi būs skaistākie no fjorda uz fjordu, no ledāja uz ledāju, no Hellesylt uz Strīn un
Nordfjordu, tālāk gar Loen un Olden fjordiem, bet nosaukumiem nav jāpievērš tik liela
uzmanība, jāķer skaistie momenti un jānoglabā sirdīs!
 Foto pauze pie Boyum ledāja, lielākais Ziemeļeiropā
 Nakts viesnīcā 3* viesnīcā
 Vakariņas
4.diena – Sognefjords (B,V)
 Vienu dienu veltīsim Sognefjorda mierīgai izpētei! Dosimies uz Kaupangeras baznīcu, lielāko šai
reģionā vai arī dosimies nelielā pārgājienā uz Nigardas ledāju. Ja laika apstākļi būs mums
labvēlīgi dosimies nelielā izbraucienā tuvāk ledājam un pēc tam 1 stundas pārgājienā, lai vērotu
burvīgos dabas pārsteigumus!
 Šodien baudām dabu, staigājam, meditējam... ja jau esam šurp atbraukuši, tad izbaudām!
 Nakts 3* viesnīcā
 Vakariņas
5.diena – Sognefjords – Flam - Bergena (B,V)
 Brauciens ar kuģīti pa Sognefjordu, kas ir garākais un dziļākais fjords pasaulē. Te būs vienkārši
elpu aizraujošas ainavas, un fotoaparāts paliks karsts! Turpat blakus redzēsim Aurland un
Naroy fjordus, ūdenskritumus, un stāvus kalnus…
 Brauciens virzienā uz Bergenu sagādās mums atkal skaistus skatus uz Stalheimas kanjonu,
stāvāko ceļu Eiropā, kuram ir tikai viens virziens uz augšu! Šis būs kutinošs brauciens, jo ceļš ir
sens, bet ainavas ir to vērtas. Foto pauze Stalheimas viesnīcā, no kuras paveras jaukas ainavas
uz ieleju
 Tālāk caur Voss un Dale reģionu līdz Bergenai…
 Simpātiskā "viduslaiku" pilsēta Bergena iepriecinās tos, kas dodas uz Eiropas ziemeļiem speciāli,
lai apbrīnotu un priecātos par "klasisko Norvēģijas senatnīgumu". Šo pilsētu dēvē arī par
"vārtiem uz fjordiem". Bergena ir otrā lielākā Norvēģijas pilsēta, to sauc arī par pilsētu starp
septiņiem kalniem. Augstākais kalns te ir Ulrikens (642 m.v.j.l.) un tajā var nokļūt ar trošu
vagoniņu. Otrs populārākais kalns ir Fleijens (320 m.v.j.l.), kurā var uzbraukt ar funikulieri.
Bergenu dažkārt sauc par lietus pilsētu, jo te līst ap 280 dienām gadā
 Vakara pastaiga pilsētā
 Nakts 3* viesnīcā Bergenā
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 Vakariņas
6.diena – Bergena – Hardangerfjords - Golsfjellet (B,V)
 Celsimies agri, lai dotos uz Bergenas Zivju tirgu, kas ir tūristu visapmeklētākā vieta, jo te var
pamielot gan acis, gan degunus, gan vēderus, gan garšas kārpiņas. Laši, vaļa gaļa, nēģi, krabji,
garneles, butes, reņģes un citi Ziemeļjūras brīnumi gaida savus pircējus. Zivju cenas gan ir
augstas. Te pārdod arī ziemeļbriežu vai aļņu cieti žāvētās desas, kažokādas, rokdarbus un citus
brīnumus
 Brauciens caur Hardangenfjordu uz Bruravik, šķērsojot Hardanger tiltu, tālāk gar Eidfjordu, caur
Mabodal kanjonu līdz Fossli. Tas būs skaists ceļš!
 Kafijas pauze Geilo, populārajā slēpošanas kūrortā, un tālāk līdz kalnu namiņam Golsfjellet
 Nakts 3* viesnīcā kalnos
 Vakariņas
7.diena – Honefoss – Oslo (B,V)
 Lieliskā Hallingdalas ieleja, kalni jau paliek zemāki, bet vienalga ir savs romantisms
 Honefoss – kafijas pauze un tālāk cauri Tyrifjordam uz Oslo
 Oslo Norvēģijas galvaspilsēta - arī tā ir vienkārši lieliska. Jā, tur ir dārgi. Jā, tūristu ceļvežos par
šo pilsētu nav garu sarakstu ar obligāti apskatāmajiem objektiem, tomēr tā ir tīra un skaista
pilsēta, ko ieskauj fjordi un meži. Arhitektūru te veido dabisks vecā un jaunā sajaukums
 Vakariņas
 Nakts 3* viesnīcā Oslo
8.diena – Dārgākajā pasaules pilsētā
 Rīta pastaiga pa Oslo - gar jahtām un buriniekiem, kas aizmiguši viegli šūpojas Oslo fjordā
 Oslo, galvaspilsētas godā, ir salīdzinoši nesen - kopš 1814.gada, kad Norvēģija izstājās no
savienības ar Dāniju. Līdz ar to tā ir viena no jaunākajām un mazākajām Eiropas galvaspilsētām
- tajā mīt tikai ap pusmiljona cilvēku. Tā kā pusi pilsētas teritorijas aizņem meži, Oslo centra daļa
ir neliela, kompakta - gandrīz jebkurš izraudzītais ceļa mērķis diezgan drīz sasniedzams ar kājām
 Transfērs uz lidostu Oslo
 Lidojums Oslo - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Oslo – Rīga (ekonomiskā klase, 20kg nododamā bagāža, 8kg rokas bagāža)
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi,
maksas tilti, degvielas izmaksas, stāvvietas)
 Prāmju līnijas ( Solsnes – Afarnes, Linge – Eidsdal, Manhiller – Fodnes)
 Nakšņošana 7 naktis 3* viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām,
 7 vakariņas
 Ekskursijas pēc programmas
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Kruīzs Geirangerfjordā
Kruīzs Sognefjordā
Grupas vadītājs no Rīgas
Ceļojuma organizēšana

Ceļojuma cenā neietilpst:
 Personīgie izdevumi
 Dzeramnauda šoferim
 Apdrošināšana
Ievērībai:
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir
orientējoši un var mainīties.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 235 EUR
 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī
saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai
3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 800 EUR jāsamaksā līdz 19.03.2017.
 Pārējā summa 450 EUR jāsamaksā līdz 19.05.2017.
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