
 
 

Biroja adrese: „Panorana Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 
Mob.talr.: 29626622 

1 
 

Norvēģijas fjordu kruīzs ar Costa Meditarena 

 09.06. – 19.06.2018, 11 dienas, cena 1850 EUR iekšējā kajītē 1 pieaugušajam, 2250 EUR kajītē ar 

balkonu 1 pieaugušajam 

 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 skaistā pilsēta Stavangera, 
un arī mazie ciematiņi, skaistie un līkumotie ceļi, kurus atceras gandrīz visi Norvēģijas viesi! Varbūt 
satiekam arī kādu īstu trolli? Šai ceļojumā Jums par neko vairs nav jādomā, visas ekskursijas Norvēģijā 
iekļautas cenā! Brauciens ar kruīza kuģi dos mums iespēju vērot skaistāko -  no fjorda uz fjordu, no 
ledāja uz ledāju, no Hellesylt uz Strīn un Nordfjordu, tālāk gar Loen un Olden uz Geirangen fjordiem, 
bet nosaukumiem nav jāpievērš tik liela uzmanība, jāķer skaistie momenti un jānoglabā tie sirdīs! Un 
čemodāns brauc līdzi, nekur nav jāskrien pa viesnīcām katru dienu… 

Costa Meditarena ir lielisks kuģis, lai vienlaicīgi būtu Itālijā un baudītu itāļu virtuves labumus un 
skaistās ainavas fjordos! Iesakām izvēlēties kajīti ar balkonu, lai skaistākos skatus un saulrietus un 
saullēktus varētu vērot no savas privātās teritorijas. Gards ēdiens, laba kompānija, daudz dažādu 
izklaižu uz kuģa… lielisks veids kā izbaudīt  skaistās zemes un citus labumus!  

 1.diena. Amsterdama  

 Lidojums Rīga – Amsterdama 
 Transfērs uz 3* viesnīcu Amsterdamā 
 Amsterdama ir viena no tolerantākajām Eiropas pilsētām. Pret visu un visiem. Tā kā ģeogrāfiskā 

izvietojuma dēļ laiks šeit ir nepastāvīgs un bieži līst, turklāt pilsēta ir unikāla ar tās kanālu sistēmām, 
tā vien šķiet, ka Amsterdama dzīvo ar sajūtu - ūdens noskalos visu lieko, pārmērības un sārņus. 
Amsterdama ir mājīga, šarmanta un vienlaikus pietiekami diskrēta - šī nav pilsēta, kur pieņemts 
izrādīt savu situētību. Dodamies pastaigā pa pilsētas ielām – lai iepazītu Amsterdamas skaistākās un 
varbūt vēl nezināmās daļas! Brīvais laiks pilsētā, kad iesakām nogaršot siļķi vai lasi no Ziemeļjūras 
vai gardās mazās pankūkas! 

 2.diena. Costa (B,V)  

 Brīvs rīts pastaigai pa Amsterdamu 
 Transfērs uz ostu, lai iekārtotos uz Costas Meditarena kuģa, 9 naktis tās būs mūsu nakstmājas 4*. 

Uz kuģa ir 4 restorāni, 12 bāri, 4 baseini, džakuzi, sporta zāle, Spa, teātris, diskotēka, bibliotēka, 
bērnu laukums un daudz citas izklaides. Visas dienas garumā pieejama ēdināšana – brokastis, 
pusdienas un vakariņas, tējas laiks un vakara uzkodas! Kuģa interjers izteikti itāliskā stilā kā Fellini 
filmās! Krāsains un jautrs! Katrs savai gaumei atradīs iemīļotu stūrīti, kur klausīties dzīvo mūziku vai 
baudīt glāzi vīna!   

 Vakariņas 
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 3.diena. Ziemeļjūrā (B,P,V)  

 Šodiena paiet jūrā, tāpēc tā ir lieliska diena, lai noskaidrotu un iepazītu milzīgo kuģi, kas droši dodas 
Norvēģijas virzienā. Brokastis, pusdienas un vakariņas… Varbūt der izmēģināt kādu no baseiniem, 
piemēram slēgto? Vai laiski izgulēties beidzot? 

 4.diena. Olden – Briksdāles ledājs (B,P, 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 

 Olden – ciematiņš pie Strīnas un Briksdēles fjorda, kur no ostas dosimies ekskursijā pa tuvējo 
apkārtni, lai redzētu Floenas un Oldenas ezerus, Briksdalenas ledāju (Briksdalsbreen) - vienu no 
iespaidīgākajiem Jostedāl ledāja atzariem, kurš nepārtraukti kūstot veido iespaidīgu ūdenskritumu! 

 5.diena. Hellesylt un Geirangen (B,P,V)  

 Skaists brauciens cauri Hellesylt ostai, kur satiekas vairāki fjordi, un mazā osta izskatās kā pasakā 
 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, te ir skaisti nudien. Te var pārliecināties, cik daba ir skaista un spēcīga!  

 Dodamies ekskursijā, lai iepazītu skaistākās vietas šai daļā – Romsdāles ielejā un Geirangenas fjordā 

 6.diena. Andalsnes (B,P,V)  

 Šī arī būs elpu aizraujoša diena Romsdāles un Isterdāles ielejās, atliek sagatavot fotoaparātus 
 Laiks izbaudīt arī Troļļu ceļu – nu skaistums bezgalīgs, nebaidieties, mums būs uzticams šoferis! 

Dodamies ekskursijā!  

 7.diena. Flam (B,PV) 

 Flam – burvīgs ciems Flåmsdalen, starp Aurlandsfjordu un Sognefjordu. Tāpēc dodamies iepazīt 
aizraujošā ekskursijā arī skaisto reģionu! Sognefjords - fjords Norvēģijā, pats garākais fjords pasaulē. 
Norvēģijā to sauc par fjordu karali. Tas ir ap 200 km garš, 6 km plats un līdz 1308 m dziļš. Tas 
atrodas Norvēģijas dienvidos 

 8.diena. Stavangere (B,P,V) 

 Stavangere - pilsēta Norvēģijas dienvidrietumos, osta Ziemeļjūras krastā. Ceturtā lielākā Norvēģijas 
pilsēta. Sena pilsēta, kurā atrodas Stavangeres Doms - Norvēģijas vecākā katedrāle. Mūsdienās 
pazīstama kā Norvēģijas naftas "galvaspilsēta" un kompānijas "Statoil" galvenās mītnes vieta. Netālu 
no pilsētas atrodas Norvēģijas armijas štābs un NATO bāze 

 Dodamies apskatīt pilsētu un ļauties beidzot pilsētas burzmai 
 Pēc vēlēšanās – ir iespējams papildus doties uz kādu ekskursiju no Stavangeres, vai arī brīvajā laikā 

doties pilsētas bodītēs vai bārā uz kādu dzērienu 
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 9.diena. Atpūta uz ūdens (B,P,V)  

 Atgriežamies realitātē – izklaides uz kuģa  

 10.diena. Brēmenhāfena  (Vācija) (B,P,V) 

 Brēmerhāfene ir ostas pilsēta Vācijā, Brēmenes federālajā zemē. Izvietojusies Vēzeres upes grīvā. 
Brēmerhāfene ir vienīgā Vācijas lielpilsēta, kas atrodas tieši Ziemeļjūras krastā un ir viens no 
svarīgākajām vācijas eksporta ostām, kā arī nozīmīgs zinātnes un pētniecības centrs. Pastaiga pa 
pilsētu un brīvais laiks šopingam! 

 11.diena. Amsterdama (B) 

 Nokāpšana no kruīza kuģa 
 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Amsterdama - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Amsterdama – Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg 
rokas bagāža) 

 1 nakts 3* viesnīcā Amsterdamā ar brokastīm 
 Visas minētās ekskursijas vietējā gida (angliski) un grupas vadītāja (latviski) pavadībā 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Visi apskates objekti,  kas iekļauti maršruta aprakstā 
 Ceļojuma organizēšana 
 Dzīvošana uz Costa Meditarena kruīza kuģa izvēlētajā kajītē ar pilnu pansiju (brokastis, pusdienas, 

vakariņas) Vairākās valodās runājošs personāls. Kajīšu uzkopšana divas reizes dienā; 
 Pasākumi uz kuģa (katru dienu saņemsiet informāciju par visām uz kuģa organizētajām aktivitātēm); 
    Sports un atpūta: trenažieru zāle, grupu nodarbības, baseini, saunas un burbuļvannas; vairāk: 

http://www.costacruise.com/usa/costa_mediterranea.html 
 Ostas nodevas 

 Atlaides:  

 3. pieaugušajam kajītē – 300 EUR jebkurā kategorijā  
 Bērniem līdz 17.g.v, dzīvojot kopā ar abiem vecākiem – 600 EUR jebkurā kategorijā 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Dzērieni pie pusdienām un vakariņām uz kuģa 
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam  
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 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Minimālais skaits grupā ir 16 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. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru  
200 EUR 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa  700 EUR  jāiemaksā līdz 30.01.2018. 
 Pārējā summa (atkarībā no izvēlētās kajītes) jāsamaksā 09.05.2018. 

 

 

 


