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Fēru salas Lieldienās 

 13.04.-16.04.2017., 4.dienas, cena - 749 EUR   

Uz Fēru salām dodas tie, kas tepat Eiropā vēlas atrast neskartu dabu, elpu aizraujošas ainavas, 
tūristu pūļu nesabojātu, autentisku vidi. Ne velti žurnāla National Geographic lasītāji pagājušajā gadā 
arhipelāgu izvēlējās par gada uzvarētāju konkursā Must see! (Jāredz!). 

 1.diena  

 Lidojums Rīga – Farēras 12:00-12:50 
 12:50 Transfērs no lidostas uz viesnīcu tiem, kas nebrauc ekskursijā  
 12:50 Izbraukšana no lidostas. Pirmās dienas ekskursijas laikā dosimies uz Vagar salu, kur vispirms 

apstāsimies pie paša lielākā Fēru salu ezera Sørvágsvatn. Tālāk ceļš vedīs uz Bo ciematu no kura 
paveras brīnišķīgs skats uz mazo Tindhólmur saliņu. 

 Pēc tam dosimies uz Gásadalur ciematu, lai apskatītu pašu skaistāko Fēru salu 
ūdenskritumu Múlafossur. Te tiks dots brīvais laiks, lai pastaigātu pa ciematu. (Ekskursijas ilgums 
~4 stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 49.00 EUR. Cenā ietilpst: transports un angliski 
runājoša gida pakalpojumi) 

 Nakts 4* viesnīcā Foroyar 

 2.diena   

 09:30 Izbraukšana no viesnīcas  
 Pilnas dienas ekskursijā apskatīsim Mykines salu, kas atrodas Fēru arhipelāga pašos rietumos.  
 Ar autobusu brauksim pa veco kalnu ceļu starp Torshavn un Kollafjordu. Šis ceļš ir ļoti gleznains un 

pavērs skatam brīnišķīgas ainavas. 
 Sorvagurā kāpsim kuģī, kas aizvedīs uz Mykines salu. Tā tiek saukta arī par putnu paradīzi, jo šeit 

mitinās neskaitāmu sugu putni. Šeit tuvumā varēs apskatīt jūras alkus – pievilcīgus nelielus putnus 
ar krāsainu knābi, kā arī lielās ziemeļu sullas, kas tiek uzskatītas par Fēru salu putnu valdniecēm. 

 Pusdienas ieturēsim dabas vidū, bet vēlā pēc pusdienā atgriezīsimies Stermojas salā un dosimies 
uz viesnīcu. ( Ekskursijas ilgums ~9.5 stundas Ekskursija par papildus samaksu – 109 EUR. Cenā 
iekļauts: transports un angliski runājoša gida pakalpojumi, kuģīša biļete un pusdienas kastītē. 

 Nakts 4* viesnīcā Foroyar 

 3.diena  

 09:00 Izbraukšana no viesnīcas. 
 Pilnas dienas ekskursijas laikā vispirms apstāsimies Leirvikas vikingu apmetnē. Tad pa zemūdens 

tuneli brauksim uz Klaksviku, kur apskatīsim Kristiešu baznīcu, kas tiek uzskatīta par vienu no 
pašām skaistākajām baznīcām Fēru salās. Apmeklēsim Kunoju, kurā atrodas skaisti apstādījumi.   

 Pēc pusdienām Klaksvikā ar kuģīti brauksim uz Kalsoju, kas tiek dēvēta par Flautas salu, tās 
izstieptās un šaurās formas un daudzo tuneļu dēļ.   
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 Mikladālurā varēs apskatīt Roņu sievietes skulptūru, kas novietota šeit pavisam nesen un kas 
saistīta ar senu fēriešu leģendu par roņiem, kuri “Divpadsmitajā naktī” iznāca no jūras, nometa 
savas ādas un uz brīdi kļuva par cilvēkiem. Tad, kad roņiem nācās atgriezties jūrā, viens no viņiem 
to nevarēja vairs izdarīt, jo viņa āda bija nozagta…  (Ekskursijas ilgums ~10 stundas. Ekskursija 
par papildus samaksu – 99 EUR. Cenā iekļauts: transports, angliski runājoša gida pakalpojumi, 
kuģa biļete, ieejas maksa baznīcā un pusdienas (ūdens un kafija iekļauta)) 

 Nakts 4* viesnīcā Foroyar 

 4.diena 

 13:00 Izbraukšana no viesnīcas (tiem, kas dodas ekskursijā, bagāža jāņem līdz) 
 Vispirms īsā tūrē apskatīsim Fēru salu galvaspilsētu un noklausīsimies gida stāstījumu par tās 

vēsturi. Īpašu vērību pievērsīsim Touršhavnas vecpilsētai Reyni un vienam no pasaules vecākajiem 
parlamentiem – Tinganes.    

 No Touršhavnas brauksim uz Vestmannu, kur vispirms ieturēsim pusdienas un pēc tam kāpsim 
kuģītī.   

 Divu stundu brauciena laikā apskatīsim tūristu visplašāk apmeklēto vietu Fēru salās – Vestmanna 
putnu klintis. Brauksim cauri jūras šaurumiem, apmeklēsim grotas un pietuvosimies 2000 pēdu 
augstām piekrastes klintīm, kur daudzi no putniem, kas sastopami Fēru salās, vij savas 
ligzdas.  Ekskursijas ilgums ~6 stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 119 EUR. Cenā 
iekļauts: transports, kuģīša biļete, pusdienas (ūdens un kafija iekļauta) un angliski runājoša gida 
pakalpojumi    

 18:20 Transfērs no viesnīcas uz lidostu tiem, kuri nebrauc ekskursijā 
 Lidojums Farēras – Rīga 21:05-01:45 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Farēras – Rīga (ekonomiskā klase, 6kg rokas bagāža, 13 kg nododamā bagāža) 
 Transfērs 
 Nakšņošana 3 naktis 4* viesnīcās Foroyar, ar brokastīm, divvietīgos numuros  

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ekskursija uz Vagar salu un Gasadalur ūdenskritumu – 49 EUR 
 Ekskursija uz Mykines salu (ar pusdienām) – 109 EUR 
 Ekskursija uz Ziemeļu salām (ar pusdienām) – 99 EUR 
 Touršhavnas apskates ekskursija un Vestmanna putnu klintis (ar pusdienām) – 119 EUR 
 Personīgie izdevumi 
 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 
140 EUR 
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 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 140 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 305 EUR jāsamaksā līdz 13.02.2017. 
 Pārējā summa 304 EUR jāsamaksā līdz 13.03.2017. 
 


