
Kur tavu acu mirdzums?   Tad nomet ikdienību,       
Esi noguris?   pienākumus noliec malā, 
"Nosēdušās baterijas?"  aizmirsti darbus darāmos!  

   Dodamies "uzlādēt" baterijas!  

 

 

FASCINĒJOŠĀ VIDUSNORVĒĢIJA   
 

21.-30.jūlijs 2020, 10 dienas 
mazā grupa 720 EUR 

 
Vai gribi piedzīvot dabu, kādas nav Latvijā un peldēt pozitīvu un spilgtu emociju jūrā? 

… Tad izvēlies šo maršrutu! 
Kas gan var būt vēl romantiskāk un eksotiskāk kā atrasties teiksmainās vikingu zemes 

malā, Atlantijas okeāna krastā?  
Kāpēc norvēģi tā mīl šo zemi, jeb pareizāk sakot klintis mīl….? Troļļi, kalni, ūdenskritumi, 

tundra, bezdibenīgie fjordi un saltie ledāji… Tajā visā ir kaut kas nepasakāmi maģisks…. 
Norvēģiju nevar izstāstīt – tā ir jāredz un jāizjūt pašam. 

 
Ceļojuma laikā  Jūs gaida: 

• grupas vadītājs Tālis 

• Tavs zelts - Tavi draugi 

• autobuss ar kondicionieri, bez nakts braucieniem 

• nakšņošana komfortablās kempingu mājiņās (bez gultasveļas) un viesu namos 

• brauciens caur Baltijas jūras šērām (ja nenogulēsiet) 

• neaizmirstami kalnu ceļi un gleznainas ielejas, fascinējošas ainavas, baltās naktis 

• tundra, tuneļi, kalnu pārejas 

• braucieni ar prāmjiem pa fjordiem un Baltijas jūru, makšķerēšana jūras krastā - pēc 
iespējas. 

 

• Atlantijas ceļš – 8,3 km garš dabas un norvēģu inženieru 

mākslas darbs (8 tilti), otrs apmeklētākais ainavu ceļš Norvēģijā; 

 

 

 
 
 

• Troļļu siena – 

Eiropā augstākā vertikālā klinšu siena, Troļļu 

ceļš – slavenākais ainaviskais 11 serpentīnu 

ceļš ar Stigfosas ūdenskritumu; 

 
 
 

• Geirangerfjords – skaistākais Norvēģijas fjords, iekļauts 

UNESCO mantojuma sarakstā, ar ūdenskritumiem „7 Māsas”, 

roņiem un kaijām; 

• Dalsnibba – 1476 m.v.j.l. virsotne ar elpu aizraujošu 

uzbraukšanu un skatu uz apkārtējiem kalniem; 
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• Pārgājiens uz Briksdāles ledāju ar iespēju vērot ledāja 

atkāpšanos, kā arī ūdens un ledāja veidotās reljefa formas; 

• Sognefjords – pasaules garākais fjords; Tvindefossen – 

120 m augsts ainavisks ūdenskritums; 

• Bergena – fantastiska Norvēģijas 

ostas pilsēta ar UNESCO kultūras 

mantojumā ierakstītu vecpilsētu 

Bryggen un lielāko zivju tirgu 

Norvēģijā;  

 
 
 
 

• Oslo –unikālais Vīgelanda skulptūru 

parks, Karaļa pils un Opera;  

• Stokholma caurbraucot;  

 
 
 

• Un tas vēl nav viss…, piemēram – sastapšanās ar Trolli, kalnu govi, kalnu aitām; 

krabju un skumbriju ķeršana; pelde Norvēģu jūrā; tuneļu un ūdenskritumu skaitīšana 

pār simtam; pikošanās, asas izjūtas, īsāk sakot – iemīlēšanās Norvēģijā. 
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Izbraukšana, ņemot vērā, ka Rīgas ostā jābūt 15:00.  
 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  

1. 21.07 
otrdiena  

 

Cēsis –Rīga- 
Stokholma prāmis 
17:30 

• Prāmja piedāvātās programmas un 
naktsdzīve 

Uz prāmja 

2. 22.07 
trešdiena  

Stokholma – 
Kristinehamn -Arvika 

• Šēras, 9:30 ierašanās Stokholmā 

• Īsa iepazīšanās ar Stokholmu – Karaļa 
pils, pastaiga vecpilsētā 

• Lielākā Pikaso skulptūra Kristinehamnā 

Kempings pie 
Arvikas 

3. 23.07 
ceturtdiena  

 

Arvika -Lillehammera – 
Dombas 

• Brauciens pa Gudbransdāles ieleju, 

• Maihaugens – brīvdabas muzejs 

• Lillehammeras olimpiskais stadions 

Viesu māja pie 
Dombas 

4. 24.07 
piektdiena  

 

Dombas - 
Kristiansunda – 
Atlantijas ceļš - 
Kristiansunda 

• Pirmie ūdenskritumi Romsdāles ielejā 

• Troļļu siena - augstākā vertikālā klinšu 
siena Eiropā 

• Prāmis Afārnes – Solsnes  

• Frejas tunelis  

• Atlantijas okeāna tunelis 

• Atlantijas ceļš  

• Pastaiga Kristiansundā 
 

Motelis 
Kristiānsundā 

5. 25.07 
sestdiena 

 

Kristiānsunda-Oldena • Prāmis Solsnes - Afārnes Troļļu ceļš 

• Prāmis Liabygda- Stranda 

• Brauciens ar prāmi pa Geirangerfjordu 

• Dalsnibbas virsotne 

Kempings 
Oldenā 

6. 26.07 
svētdiena 

Oldena - Bergena • Pārgājiens uz Briksdāles ledāju 

• Prāmis Dragsvik – Vangsnes pāri 
Sognefjordam 

• Tvindes ūdenskritums 

Kempings pie 
Bergenas 

7. 27.07 
pirmdiena 

Bergena – Flam – 
Myrdal -Flam- Geilo 

• Bergena (vecpilsēta, zivju tirgus, iespēja 
uzbraukt kalnā ar funikulieri un baudīt 
skatus) 

• Voringfoss vai brauciens ar vilcienu uz 
Myrdal 

Kempings pie 
Geilo 

8. 28.07 
otrdiena 

Geilo – Oslo - Grumsa Oslo:  

• Vīgelanda parks 

• Karaļa pils un jaunā Opera 

• Pastaiga pa galveno gājēju ielu(ja 
pietiks laika) 

Kempings 
Grumsā 

9. 29.07 
trešdiena 

Grumsa -Stokholma – 
Rīga, prāmis 17:00 

• Brauciens pa Zviedriju, Stokholma, 
K.Milles skulptūru dārzs 

Uz prāmja 

10. 30.07 
ceturtdiena  

Rīgas osta 11:00- 
Cēsis 

• Nekur nav tik labi kā mājās… savā gultiņā 
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Ceļojuma izmaksās, ja grupā vismaz 14 braucēji –720 EUR ietilpst: 

➢ brauciens ar autobusu (autobusa īre, šoferu algas, degviela, transporta apdrošināšana) 
➢ visu prāmju izmaksas (Rīga- Stokholma - Rīga un 5 fjordu prāmji), ceļu nodokļi, stāvlaukumi,  
➢ visas ekskursijas  
➢ veselības apdrošināšana  
➢ dažāda lieluma labiekārtotas  kempingu mājiņas ar virtuves aprīkojumu, Gultas veļa - par papildus 

maksu vai ir jāņem līdzi.  
 
 

Iespējamās papildizmaksas ( 1 EUR aptuveni 10 NOK vai 10 SEK): 
 
Pārtika. Norvēģija ir viena no dārgākajām Eiropas zemēm, arī  pārtikas  produkti ir stipri dārgāki, kā 
Latvijā, tādēļ var arī daļu paņemt no Latvijas, bet būs iespēja iepirkt to arī lielveikalos.  Mājiņas ir 
aprīkotas ar virtuvītēm un traukiem. Ir iespēja pasūtīt dažos kempingos brokastis par papildus 
samaksu – par to ziņosim papildus. 

 
Funikulieris Bergenā Fløybanen  95 NOK    
Vakariņas uz prāmja 34 EUR (ja pērk iepriekš), 37 EUR, ja pērk uz prāmja   
Brokastis uz prāmja 13 EUR (ja pērk iepriekš), 15 EUR, ja pērk uz prāmja 
Milesa dārzs Stokholmā 150 SEK                  
Akvārijs Bergenā 295 NOK     
Vilciens kalnos uz Myrdal turp atpakaļ 630 NOK (ja neiet uz Voringfossu) 
Dalsnibbas virsotne 145 NOK 
Hardanger fjorda tilts 65 NOK 
Atlantijas tunelis 85 NOK       
 

 
Pieteikšanās braucienam:  http://ej.uz/Italisbraucieni 
 
    
Tālis  29132099  info@italisgeotour.com 
 

http://ej.uz/Italisbraucieni

