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Norvēģijas fjordu kruīzs ar MSC Fantasia  

 24.06. – 02.07.2023, 9  dienas, cena 2400 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 Stavangera, Bergena 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, jāķer skaistie momenti un jānoglabā tie sirdīs! Un čemodāns brauc līdzi, nekur nav jāskrien pa viesnīcām 
katru dienu…  

 MSC Fantasia ir lielisks kuģis, lai vienlaicīgi būtu Itālijā un baudītu itāļu virtuves labumus un skaistās ainavas 
fjordos! Visiem ir sarūpētas kajītes ar balkonu, lai skaistākos skatus un saulrietus un saullēktus varētu vērot no 
savas privātās teritorijas. Gards ēdiens, laba kompānija, daudz dažādu izklaižu uz kuģa… Un iesāksim kruīzu ar 
Hamburgu?!  

1.diena. 24.06. Uz Vāciju   

 Lidojums Rīga – Hamburga 12.50-13.40 

 Lībeka ir iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā kopš 1987. gada. Tā bija dižena Hanzas pilsēta viduslaikos, 
un joprojām tajā ir jūtama to laiku atmosfēra un apskatāmi kultūrvēsturiski objekti. Pilsētas īpašo burvību veido Traves upe 
ar kanāliem, kā arī baznīcas, klosteri, tirgoņu mājas, pagalmiņi un šauras ieliņas. Labākais veids, kā apskatīt Lībeku, ir dodoties 
caur pilsētas ieliņām ar kājām. Mājas ir būvētas viena otrai cieši blakus, katra no tām ir aptuveni sešus stāvus augsta, ar stāvu 
jumtu un ķieģeļu mūri, kas pārsvarā ir sarkanā krāsā. 

 Atklāsim marcipāna noslēpumu – nogaršojot! Tas ir viennozīmīgi pilsētas lepnums! 

 Nakts 3* viesnīcā Vācijā 

 2.diena. 25.06. Aidā, jūriņā!   

 Transfērs uz ostu Ķīlē, lai iekārtotos uz mūsu kuģa, 7 naktis tās būs mūsu naktsmājas. Te ir vairāki restorāni, bāri, sporta zāle, 
baseins, spa, teātris, diskotēka, bērnu laukums. 
Katrs savai gaumei atradīs iemīļotu stūrīti, kur klausīties dzīvo mūziku vai baudīt glāzi vīna! Brokastis, pusdienas un vakariņas 
– galīgi neliks vēderiem palikt tukšiem! 

 18:00 kuģis atiet no Ķīles ostas 

 3.diena. 26.06. Jūrā  

 Nu ir diena uz kuģa, kuras laikā varam mierīgi visu apskatīt, ko vēl neesam atraduši. Tā tik liekas, es visur esmu bijis… Var 
piedalīties piesātinātajā programmā ar animatoriem pie baseiniem, var mācīties dejot, var zvilnēt saules krēslā, var doties uz 
SPA, Un visu dienu var kaut ko ēst… Pilnīga atpūta! 

 4.diena. 27.06. Bergena (8:00 – 18:00)  

 Bergena vienmēr ir skaista. Tiešām. Saulainās dienās tā mirdz kā liega, aristokrātiska dāma, lietainās dienās satinas mīkstā 
mākoņu pledā, sniegotās ziemas dienās sastingst kā pastkarte no Edvarda Grīga laikiem (jā, viņš ir dzimis un mūžu pavadījis 
Bergenā). Īsāk sakot, nu smuka. Smuka kā konfekte. Dodamies to apskatīt ar vietējo gidu!  

 Ar seno pacēlāju Floibanen dosimies augšā kalnā, lai apskatītu Bergenu no putna lidojuma….  
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 Ja laika apstākļi atļaus, dosimies izbraucienā ar laivu! Tas nu būs atkal viens liels piedzīvojums! 

 5.diena. 28.06. Nordfjordeid 8.00 – 18.00  

 Kad kruīza kuģis ieradīsies Nordfjordeidā, šī burvīgā pilsēta jūs sagaidīs no visas sirds, lai jūs varētu šeit izbaudīt savu kruīza 
dienu. Nordfjordeidā jūs atradīsiet 50 veikalus un 10 restorānus. Varbūt šeit ir atrodams īpašākais suvenīrs, ko atvest mājās 
no sava kruīza? 

 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 

 Šodien atklāsim Briksdāles ledāju. Sākumā ar autobusu un pēc tam ar kājām…  

 Briksdalenas ledājs (Briksdalsbreen) - vienu no iespaidīgākajiem Jostedāl ledāja atzariem, kurš nepārtraukti kūstot veido 
iespaidīgu ūdenskritumu! 

 6.diena. 29.06. Olden – (08:00- 18:00)   

 Olden – Sogn og Fjordane provincē, ir ciems, ko tūristi, kas apmeklē Norvēģiju, bieži aizmirst, taču tā noteikti ir vieta, kuru 
vajadzētu piedzīvot! Šis gleznains ciemats ar draudzīgajiem iedzīvotājiem atrodas Ziemeļfjorda galā  

 Ja ceļš būs atvērts, tad dosimies ar autobusu 8h garā ekskursijā, kur  jūs sagaida nepārspējamu ainavu diena, kas sākas ar 
braucienu cauri interesantajiem Stryn un Loen ciematiem, kur atrodas dažas no Norvēģijas vecākajām fermām, ceļā uz 
Hornindalsvatnet, Eiropas dziļāko ezeru, kalnu ciematu Hellesylt,  Geirangerfjorden. Šis  reģions ir iekļauts UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā. Flydalsjuvet skatu punkts, Dalsnibbas kalns, kura virsotne 1500 m., ledāji un lejā esošais fjords 

 Geirangeras fjords kopš 2005. gada ietilpst UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Vecās zemniekus sētas, kas galvu 
reibinošā augstumā šķiet vai pielipušas pie klintīm, te ir skaisti!  

 7.diena. 30.06. Stavanger (13:00-21.00)  

 Stavangere - pilsēta Norvēģijas dienvidrietumos, osta Ziemeļjūras krastā. Ceturtā lielākā Norvēģijas sēta. Sena pilsēta, kurā 
atrodas Stavangeres Doms - Norvēģijas vecākā katedrāle. Mūsdienās pazīstama kā Norvēģijas naftas "galvaspilsēta" un 
kompānijas "Statoil" galvenās mītnes vieta. 

 Dodamies apskatīt pilsētu ar vietējo gidu 

 Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, kāpsim laivās un dodamies izbraucienā… Norvēģijas ziemeļu piekrastes ūdeņos netālu no 
Stavangeras pilsētas atrodas lielāku un mazāku salu grupa, ko vienkārši dēvē par Stavangeras arhipelāgu. Lai gan daudzas 
salas ir tikai reti cilvēku apdzīvotas, tās ir mājvieta daudzveidīgiem savvaļas dzīvniekiem un iespaidīgām ainavām. Nav labāka 
veida, kā baudīt skatu uz Norvēģijas un šo salu nelīdzenajām piekrastes līnijām un dramatiskajām ainavām, braucot 
Lisefjordas virzienā un neticamo klints virsotnes skatu punktu, kas pazīstams kā Pulpit Rock/Preikestolen. Akmens tiek 
uzskatīts par vienu no Norvēģijas dabas brīnumiem, un vislabākais veids, kā apbrīnot tās iespaidīgās proporcijas, ir no fjorda 
laivā 

 8.diena. 01.07. Kruīzā   

 Beidzot atkal ir diena uz kuģa, laiskojamies… 

 9.diena. 02.07. Un kur nākošais kruīzs?   

 Kuģis pietauvojas Kīļes ostā 7.00 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Hamburga – Rīga 14.20-17.00 
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Hamburga – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 7 naktis   kruīza kuģī MSC Fantasia ar pilnu pansiju – brokastīm, pusdienām, vakariņām. Vieta divvietīgā kajītē ar 
balkonu (fantastica kategorijā),  ~18kvm. 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: https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-
Ships/MSC-Fantasia.aspx 

 Ostas nodevas 

 1 nakts 3* viesnīcā Vācijā ar brokastīm divvietīgā numurā  

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu angļu/krievu valodā 

 Ceļojuma organizēšana 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzērieni pie pusdienām un vakariņām 

 Dzeramnauda kruīza apkalpei 

 Apdrošināšana pret covid, vakcinācija, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu/kajīti ceļojuma laikā, piemaksa 1100 EUR. 
 Minimālais skaits grupā ir 18 personas. Ja 30 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 LV pilsoņiem ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma 

 Ja ceļo bērni kopā ar 2 pieaugušajiem vienā kajītē, pieejamas atlaides, sazināties privāti ar MD ofisu 

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
600 EUR Līdz 24.12.2022 900 EUR Līdz 24.03.2023 900 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 24.12.2022 Pēc 24.12.2022 Pēc 24.03.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 1200 EUR Visa summa 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 

 


