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STARP DEBESĪM UN ZEMI  
Lieliem un maziem kalnu mīļotājiem!     
Pārgājieniem kalnos nepieciešami ērti kalnu zābaki, kalnu nūjas, ērts apģērbs, lietus apmetnis, silts 

džemperis vai jaka, saulesbrilles, cepure, neliela mugursoma! 
  

 

 27.07. – 03.08. 8 dienas EUR 575 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena,  27.07. 

Rīga – Stavanger  

***viesnīca Stavangerā 

 05.15 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 07.15 – 08.10 lidojums Rīga – Stavangera 

 iesildīšanās gājiens  – brauciens uz Frafjordu un ~2 stundu pārgājiens uz Manafossa 

ūdenskritumu, vienu no 10 izcilākajiem Norvēgijas ūdenskritumiem 

trešdiena, 28.07.  

Stavanger – Lysebotn 

– Stavanger  

 

***viesnīca 

Stavangerā 

 

 nopietns pārgājiens uz Kjeraga klinti (~ 6-7 stundas, tikai labos laika apstākļos!). No 

stāvlaukuma ir pastāvs kāpiens apmēram 200 m uz augšu, un takas malā ir ķēdes, kur 

pieturēties. Mitrā laikā akmens virsma ir ļoti slidīga. Takas galā blakus viens otram ir – 

Kjeraga klints, kas ir vertikāla krauja ~1000m virs Līsefjorda, un netālu, kraujas nogāzē ir 

izveidojusies plaisa, kurā, ledāja nests, ir iesprūdis ap 5 m3 liels klintsbluķis – 

Kjeragbolten.  Viens no lielākajiem piedzīvojumiem šajā gājienā ir piesardzīgi uzkāpt 

uz klintsbluķa un nofotografēties, stāvot virs tukšuma un piesardzīgi nokāpt no tā! 

ceturtdiena, 29.07.  

Stavanger – 

Preikestolhytta – 

Tyssedal 

Apartamenti Tisedālē 

 pārcelšanās pār Hogsfjordu (Oanes – Lauvvik) 

 brauciens uz Preikestolenhytta apmetni, no kurienes sekos šīs dienas pārgājiens - 

salīdzinoši viegls gājiens uz Preikestūlena klinti (Mācītāja kanceli), četrstūrainu, vertikālu 

klints "plauktu", kas slejas 600 m virs gleznainā Līsefjorda (~ 5 stundas). Šis ir viens no 

visvairāk apmeklētajiem Norvērģijas dabas objektiem, arī taka ir labi iestaigāta ar salīdzinoši 

nelieliem pacēlumiem, vietām - stāvas nogāzes. Pa ceļam ir pāris ezeriņi, kuros (labos laika 

apstākļos) var pat izpeldēties. Jārēķinās, ka uz pašas klints būs ļoti daudz tūristu un 

nofotografēties bez citu personu klātbūtnes ir gandrīz neiespējami.  

 pārcelšanās pār Josenfjordu (Nesvik – Hjelmeland) 

 Lotes ūdenskrituma (Lotefoss) apskate ceļmalā - viens no interesantākajiem Norvēģijā, jo 

te ūdens straume sadalās daudzās atsevišķās kaskādēs 

piektdiena, 30.07.  

 

Tyssedal – Trolltunga 

– Tyssedal 

 

Apartamenti Tisedālē 

 Nopietns un garš pārgājiens uz vienu no noslēpumainākajām Norvēģijas dabas 

atrakcijām - Troļļu mēli Trolltunga. Vispirms transfers no Tisedāles pa mazu celiņu, kas 

ved prom no Sērfjorda, nonākam līdz vēsturiskajam Ringedāles dambim, kas celts pirms 

~100 gadiem, un būvēts no akmens blokiem, nevis betona. Turpat blakus atrodas  taka 42 

grādus slīpā nogāzē gar Magelibanen trasi, kas uzved 430 metru augstajā Skjeggedāles 

kraujā, līdz pašam Hardangerviddas plato. Tālāk, jau pa šo plato, pa taku seko pats gājiens 

uz Troļļu mēli - pārkarenu klints šķēpeli kraujas malā, augstu pār Ringedāles dambja 

veidoto sprostezeru. Ja līdz šim to apmeklēja daži simti tūristu sezonā, tad pašlaik tā ir 

kļuvusi ievērojami populārāka, un to, kuri vēlas nofotografēties uz šī dabīgā akmens 

"balkona" malas, šūpojot kājas tukšumā, jau ir vairāki desmiti un pat simti dienā. Gājiens ir 

pa augstkalnu tundru, bieži pa pamatklintāja akmens plāksnēm, ceļā šķērsojot vairākas 

upītes un strautiņus, lielākajiem ir pāri pārlikti tiltiņi, bet vietām var sanākt arī brišana. 

Kopējais pārgājiena laiks (turp un atpakaļ) ap 10-11 stundām. 

 Tiem, kas jūt, ka gājiens būs par grūtu, ir iespēja Tisedālē apmeklēt Norvēģijas HES un 

rūpniecības muzeju un Tisedāles spēkstaciju, doties pastaigā gar Ringedāles ezeru 
 

                                

 



      Kjeraga akmens                                                                      Vēringa ūdenskritums       U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 31.07.  

Tyssedal – Buerdalbreen 

– Geilo 

 

 

 

 

 

kempings pie Geilo 

 Nopietns pārgājiens ar alpīnisma elementiem uz Folgefonnes ledāja Buerdāles atzaru 

- vispirms transfers pa Bueras ielejas celiņu līdz stāvlaukumam, no kura sākas īstais 

kāpiens augšup pa marķētu taku gar strautu uz pašu ledāja malu. Kopumā pati kāpšana 

(augšup un lejup) aizņem apmēram 4-6 stundas (atkarībā no ledāja stāvokļa un takas 

izmaiņām iepriekšējās ziemas periodā, kad iespējami zemes noslīdeņi utml., kas var pilnīgi 

izmainīt kāpjamo maršrutu un arī laiku, kas nepieciešams tā veikšanai).  

 viens no Norvēģijas tūristu apmeklētākajiem dabasskatiem – varenais Vēringa 

ūdenskritums (Vøringfoss) – apskate no Fossli skatu laukumiem  

 Hardangerviddas augstkalnu ainavu ceļš  

svētdiena, 01.08.  

Geilo – Oslo – Karlstade  

 

kempings pie Karlstades 

 3-4 stundu pārgājiens Geilo apkārtnes kalnos pa taku, ko iekārtojuši Nepālas šerpas – uz 

Hallingskarvetas kalnu grēdas virsotni, no kuras paveras pārsteidzošas ainavas uz 

Hardengerviddas plato un Hallingdāles ieleju 

 brauciens pa Hallingdāles ieleju prom no kalniem, uz Zviedriju 

pirmdiena, 02.08.  

Karlstade – Stokholma  

nakšņošana kajītēs 

 pārbrauciens uz Stokholmu 

 17.00 Tallink prāmis Stokholma – Tallina 

otrdiena, 03.08.  

Tallina – Rīga  
 10.15 ierašanās Tallinas ostā 

 brīvais laiks Tallinas iepazīšanai (~3h) 

 brauciens uz Rīgu, ierašanās autoostā ap 18-19.00 

  

  Lotes ūdenskritums                                    Preikestūlena klints                                                                                      
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Ceļojuma cena atkarībā no kajītes tipa uz prāmja Stokholma – Tallina  

kajītes 

 tips 

cena pieaugušajiem cena bērniem  

līdz 16 g.v. 

cena bērniem  

līdz 11 g.v. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 3 pers. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 2 pers. 

B4 575 560 545 15 30 

A4 590 575 560 25 50 

Piemaksa par komfortu 

Piemaksa par papildvietu autobusā EUR 160          

Piemaksa par vakariņām Stavangeras viesnīcā (rekomendējam) EUR 58  

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 biļetes uz prāmja Stokholma – Tallina, kā arī uz vietējiem prāmjiem Norvēģijā 

 lidojums Rīga – Stavangera, t.sk. bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg 

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā (WC, kondicionieris, karstais ūdens, tēja, kafija)  

 nakšņošana un brokastis (tikai viesnīcā Stavangerā): *** viesnīcā Stavangerā divvietīgās istabās ar dušu un WC un kempingu 

mājiņās (bez brokastīm): pie Geilo un Karlstades: 6-8 vietīgas mājiņas ar 2-3 guļamistabām (vienā divstāvu gultas), WC, 

dušas, virtuve ar traukiem; apartamenti jauniešu viesnīcā Tisedālē: 3-4-5 vietīgi dzīvoklīši, WC, duša, virtuve ar traukiem, 

vai nu guļamistaba un vēl 2 gultas dzīvojamajā istabā, vai 3 vai 4-5  vietīga studio istaba. ! Apartamentos nav gultasveļas (ir 

segas un spilveni), no rīta mājiņas pašiem jāuzkopj! 

 IMPRO ceļojumi grupas vadītāja un kalnu instruktora pakalpojumi, veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

    sabiedriskā transporta izmaksas, personīgie izdevumi, ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcā Stavangerā) 

Iespējamās papildizmaksas ceļojuma gaitā (minētas 2020. gada cenas!)     

Transfers ar minibusiem uz Trolltungas pārgājiena sākumpunktu  330 NOK 

Transfers ar minibusiem uz Buerdāles pārgājiena sākumpunktu 150 NOK 

Pieteikšanās ceļojumam                                            Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa  atteikšanās datums līdz 26.03. pēc 26.03. pēc 26.06. 

EUR 200 līdz 26.03. EUR 250 Līdz 26.06.  zaudētā summa EUR 100 EUR 200 visa summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

 iemaksāto summu līdz 26.06.var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma dokumenti un vīzas 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

 !!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!!    

Grupas informatīvā sapulce  02. jūlijā plkst. 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā, pulcēšanās vestibilā. 

!   Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā 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. 
 

 

 
 

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


