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ZiemeļNorvēģija – Lofotu salas un Nordkaps  ar Tāli  20.-30.07.2022 
11 dienas    1090 EUR 

 

Vai gribi piedzīvot polāro dienu aiz polārā loka un peldēt pozitīvu un spilgtu emociju jūrā? … Tad izvēlies šo 
maršrutu! 
Kas gan var būt vēl romantiskāk un eksotiskāk kā atrasties zemes malā Eiropas ziemeļos - Norvēģijas brīnumā - 
Lofotu salās?  
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: 
▪ Saltstraume - pasaules spēcīgākā jūras pārgāzes 
straume - unikāla dabas parādība, novērojama 4 reizes 
diennaktī; 
▪ viena no savdabīgākajām vietām uz zemeslodes, 
Norvēģijas pērle – Lofotu salas: 

zvejnieku ciems ar nosaukumu Å, "putnu tirgi", kaltētās 
mencas, "Ziemeļu Venēcija" Henningsvēra 
 

▪ vikingu karaļa mītne-muzejs Borgē ar vikingu kuģi; jūras 
akvārijs Kabelsvāgā 

 
 
▪ lielākā pilsēta aiz Polārā loka Trumse- Arktiskā katedrāle un mūsdienīgais Polaria muzejs 

 
▪ Nordkaps – Eiropas galējais Z punkts - 386 m augsta klints Ziemeļu 

Ledus okeāna krastā, kur ceram ieraudzīt pusnakts sauli virs jūras; 
▪ Zelta ieguves muzejs  
▪  Rovaniemi – Ziemassvētku vecīša dzimtene Napapiri ciemā  
▪ Oulu  caurbraucot,  
▪ neaizmirstami kalnu ceļi un gleznainas ielejas, fascinējošas ainavas, 
baltās naktis; 
▪ tundra un iespēja redzēt ziemeļbriežus, tuneļi, kalnu pārejas; 
▪ braucieni ar prāmjiem pa fjordiem, makšķerēšana no kuģīša jūrā, ērgļu 
barošana 
▪ Un tas vēl nav viss…   
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ZiemeļNorvēģija – Lofotu salas un Nordkaps    20.-30.07.2022 
11 dienas    1090 EUR 

Pulcēšanās Cēsīs 6:30 stāvlaukumā pie tirgus, izbraukšana 6:45;  Rīgā Juglā - 7:45 stāvlaukumā  pie veikala Juglas 
centrs (lejā) 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  

1. 20.07 
trešdiena 

Cēsis – Rīga – 
Tallina - Helsinki-
Vaasa   

• Brauciens pa Igauniju un Somiju  

• Brauciens ar prāmi Tallina - Helsinki 

• Ceļš līdz Vāsai 

3* viesnīca Vāasā 

2. 21.07 
ceturtdiena 

Vaasa  - Umeo – 
Moirana 

• Prāmis pāri Botnijas līcim Vasa-Umeå  

• Ainavisks “Zilais ceļš”  Umeo (Zv) – Moirana (No) 

Motelis Moiranā ar 
brokastīm 

3. 22.07 
piektdiena 

Moirana– 
Saltstraumen - 
Skutvik – Svolver – 
Kabelvag  
 

• Brokastis motelī 

• Polārā loka centrs 

• Saltstraumen  

• Prāmis Skutvika- Svolvēra uz Lofotu salām  
 

Kempings 
Kabelvāgā 

4. 23.07 
sestdiena 

Lofotu salas • Vikingu karaļa mītne Borgē 

•  Å ciems, 

• Reine  

• Heningsvēra – Lofotu Venēcija 
 

Kempings 
Kabelvāgā 

5. 24.07 
svētdiena 

Lofotu salas • Lofotu akvārijs Kabelvāgā 

• Ledus skulptūru muzejs Svolvērā 

• Kuģītis ar makšķerēšanu fjordā, zivju zupa 
 

Kempings 
Kabelvāgā 

6. 25.07 
pirmdiena 

Svolvēra – Trumse 
 

• Ainavisks brauciens caur Lofotu salām 

• Malselva ūdenskritums   
 

Kempings pie 
Trumses ar 
brokastīm 

7. 26.07 
otrdiena 

Tromso  - Alta  • Brokastis kempingā 

• Polārā katedrāle Trumsē 

• Polaria muzejs Trumsē  
 

Kempings pie Altas  

8. 27.07 
trešdiena 

Alta – Mageroy sala 
– Nordkaps - 
Kirkeporten   
 

• Altas klinšu zīmējumi (UNESCO) 

• Zemūdens tunelis uz Mageroy salu  

• Pastaiga uz Kirkeporten klinti 

• Nordkapa baudīšana polārajā naktī 
 

Kempings pie 
Kirkeporten 

9. 28.07 
ceturtdiena 

Kirkeporten – 
Karasjoka - 
Sodankyla 

• Karasjoka 

• Zelta ieguves muzejs  
 

4* hotelis ar 
brokastīm pie 
Sodankylas 

10. 29.07 
piektdiena 

Sodankyla – 
Rovaniemi – Jamsa   

• Brokastis viesnīcā 

• Polārā loka šķērsošana 

• Rovaniemi, Santa Klausa ciems Napapiri 

• Oulu caurbraucot 

Apartmenti pie 
Jamsas 

11. 30.07 
sestdiena 

Jamsa – Helsinki – 
Tallina – Rīga – 
Cēsis 

• mājupceļš – ja viss rit raiti –Cēsīs ap 22:00. Nekur 
nav tik labi kā mājās… 

savā gultiņā  

Maršruta objektu apskates secība var tikt mainīta 
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Brauciena izmaksās 1090 EUR ietilpst: 
➢ brauciens ar autobusu (autobusa īre, šoferu algas, degviela, transporta apdrošināšana) 
➢ ceļu nodokļi, stāvlaukumi, veselības apdrošināšana grupai 
➢ naktsmītnes –viesnīcās un komfortablās kempingu mājiņās, 3 brokastis; 
➢ visas prāmju izmaksas! (Tallina – Helsinki - Tallina, Vasa – Umeo, uz Lofotiem) 
➢ pavadošā gida pakalpojumi 
 
Iespējamās papildizmaksas pēc vēlēšanās: 
Akvārijs Kabelvāgā Lofotos   120 NOK  
Ledus skulptūru muzejs   195 NOK  
Vikingu karaļa mītne Borgē  225 /195NOK (pieaugušais/pensionārs virs 65) 
Nordkaps    310NOK 
Kuģītis ar makšķerēšanu 750 NOK  
Altas klinšu gleznojumi    135 /125 NOK 
Polaria muzejs Trumsē   210 /120 NOK 
Zelta Muzejs Somijā    10 EUR  
Vizīte Å (O) ciemā   90 NOK 
Kopā 2035/1905 NOK  1 EUR=11,4 NOK 
 

Mūsu prasība – ceļotājam ir derīgs Covid19 vakcinācijas sertifikāts! 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 
ietvaros  nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja. 
 

 
KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to un veicis avansa iemaksu 

110 EUR apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. 

 
 

Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā uz brauciena 
sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 

 Līdzi nepieciešams ņemt sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekli.  
 

Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis Geotour” neatkarīgu 
iemeslu dēļ,  klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai uz jebkuru citu SIA 

“Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu! 
 
 
 

Pieteikties šeit:  
http://ej.uz/Italisbraucieni 
 
Inese   29470749   inese@italisgeotour.lv      
Tālis    29132099  info@italisgeotour.com 
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