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NORVĒĢIJAS  

GLEZNAINO AINAVU LOKI  
 

 

  

 

 

 

Norvēģi ir pārliecināti, ka zeme ir radīta tāda, kādu viņi to ierauga – nelīdzena, klinšaina, ar 

augstām virstotnēm un dziļām ielejām. Varena un nepakļavīga, stiprāka par cilvēka spēciņiem. 

Zeme pasaule malā, kur virsotnes vilina, ūdenskritumi apbur, fjordi – iedvesmo! 
 

Norvēģijā nakšņosim visas naktis vienā kempingā pie Geilo!  

Katru dienu tiks veikti radiāli izbraucieni visas dienas garumā! 

 10.07. – 17.07. 

13.08. – 20.08. 

8 dienas EUR 445 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 10.07. 

sestdiena 13.08. 

Rīga – Tallinn – 
Stockholm 

nakšņošana kajītēs  

 10:00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai; īsa Tallinas vecpilsētas apskate vai brīvais laiks pilsētā 

 18:00 Tallink  prāmis Tallina – Stokholma (Baltic Queen) 

pirmdiena 11.07. 

svētdiena, 14.08.  

Stokholma – Geilo 

 

 

 

 

 

kempings pie Geilo 

 10:15 ierašanās Stokholmā 

 brauciens caur Zviedriju, Norvēģiju 

 ierašanās Geilo ap 22:00 Geilolia kempingā  
https://geilolia.no/en/the-forest-cabins-geilolia-

hyttetun/10-bed-cabins/ 

 4 naktis komfortablās 6-10 vietīgas mājiņas ar 

atsevišķām  2-4 guļamistabām (ar gultasveļu), katrā 

mājiņā divas WC, dušas, dvieļi, labiekārota virtuve ar 

traukiem, ledusskapi, kafijas vārāmo aparātu, TV un 

bezmaksas WI-FI 

otrdiena, 12.07. 

pirmdiena, 15.08. 
Geilo – Fossli – 

Eidfjord – Voss – 

Bergen – Geilo  

 

 

 
 

 
 

kempings pie Geilo 

 Hardangerviddas augstkalnu ainavu ceļš, kas vijas pa tuksnesīgo kalnu plato, kur vietumis pat 

vasarā redzami sniega pleķi. Hardangerviddas plato ir viens no lielākajiem šāda veida plato Eiropā. 

Te atrodas arī viens no lielākajiem Norvēģijas ledājiem – Hardangerjokulen ledājs 

 viens no Norvēģijas tūristu apmeklētākajiem dabasskatiem – varenais Vēringa ūdenskritums 

(Vøringfoss), kur Bjorejas upes ūdeņi krīt no 183 metru augstuma Mabodalenas aizā  – apskate no 

augšas, no Fossli skatu laukumiem un apmēram 2 stundu pārgājiens uz ūdenskrituma pakāji 

(nepieciešami sporta apavi!) 

 Bergenas apskate – zivju tirgus, vecās koka celtnes Brigenas vecpilsētā (iekļauta UNESCO 

kultūras mantojuma sarakstā), brauciens ar vagoniņu kalnā, no kura (tikai labos laika apstākļos!) 

redzama lieliska Bergenas panorāma 

 komponista E. Grīga māja-muzejs Trolhaugenā 

 Steindāles ūdenskritums pie Norheimsundas, zem kura var paiet apakšā 

https://geilolia.no/en/the-forest-cabins-geilolia-hyttetun/10-bed-cabins/
https://geilolia.no/en/the-forest-cabins-geilolia-hyttetun/10-bed-cabins/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 13.07. 

otrdiena, 16.08. 

Geilo – Aurland – 

Flam – Stalheim – 
Vik – Hella – 

Vangsnes – Fodnes – 
Menheller – Laerdal 

– Geilo  

 

kempings pie Geilo 

 interesantais Stegastein skatupunkts pie Aurlandsvangenas, kur skatlaukuma malu no fjorda 

norobežo vien bruņustikls, paverot plašu Aurlandes fjorda ainavu  

 Stālheimskleivas gleznainais serpentīns, Sivles un Stālheimas ūdenskritumi 

 Vīkefjella kalnu ainavu ceļš 

 pārcelšanās pār pašu garāko un majestātiskāko Norvēģijas fjordu – Sognefjordu (Hella – Vangsnes 

un Fodnes – Manheller) 

 savulaik Norvēģija varēja lepoties ar vairāk kā 1200 stāvbaļķu baznīcām, diemžēl līdz mūsdienām ir 

saglabājušās vien 28. Apskatīsim vienu no tām - skaisti ornamentēto Borgundas stāvbaļķu baznīcu 

Lērdāles ielejā 

ceturtdiena, 14.07. 

trešdiena, 17.08. 
Geilo – Eidfjord – 

Odda – Roldal – 

Rjukan – Geilo  
 

 

 

 

 

kempings pie Geilo  

 brauciens gar Hardangerfjorda atzaru – Sērfjordu, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus 

 skats pāri Oddas ielejai uz Folgefonnes ledāja Buerdāles atzaru 

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

straume sadalās daudzās atsevišķās kaskādēs 

 Roldāles stāvbaznīca viena no retajām stāvbaļķu baznīcām, kas saglabājusies līdz mūsdienām 

 brauciens gar Hardangerviddas plato dienvidu malu uz Rjukanu – pilsētiņu, kura iespiedusies 

aplam šaurajā un dziļajā Manas upes ielejā, kur ziemā pusgadu neiespīd saule, vēl jo vairāk tādēļ, ka 

sauli aizsedz varenais Gaustas kalns, nu kura virsotnes esot redzama sestā daļa Norvēģijas. Lai 

ziemā kaut kā kompensētu mūžīgo krēslu, kopš 2013. gada ielejas malā ir uzstādīta milzu spoguļu 

sistēma, kas novirza saules starus uz Rjukanas tirgus laukumu, veidojot, nu ne gluži vairs saules zaķi, 

drīzāk saules ziloni (pēc izmēriem spriežot) 

piektdiena 15.07. 

ceturtdiena, 18.08. 

 Geilo – Oslo – 
Karlstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

kempings pie 

Karlstades 

 Hallingdāles ieleja – Norvēģijas zaļākā daļa, kas aizņem gana iespaidīgu teritoriju – 5830 km2. 

Tās centrālā daļa – plato, atrodas 700 – 1100 m v.j.l.  

 lai gan Oslo dibināta jau 1048.gadā Oslofjorda ielokā, par galvaspilsētu tā kļuva tikai 1814.gadā. 

Oslo vairākkārt ir iznīcinājis ugunsgrēks, tādēļ senu koka apbūvi mūsdienās te meklēt velti. 

Norvēģijas karaļa pili uzbūvēja Zviedrijas karalim, laika posmā, kad Norvēģiju kā kara trofeju 

1814.gadā savā “pārvaldījumā” ieguva Zviedrija. Mūsdienīgā Akerbriges krastmala, senais 

Akerhūsas cietoksnis, modernais operas nams 

 lielo jūrasbraucēju muzeji Bigdejas pussalā, kur pēc izvēles varēsim apmeklēt Tūra Heijerdāla 

Kon – Tiki muzeju, polārpērtniekam Fritjofam Nansenam un kuģim Fram veltīto muzeju vai 

vikingu kuģu muzeju  

 pēcpusdiena Vīgelana skulptūru parkā Oslo, kur monumentālajās kompozīcijās smalki tvertas 

cilvēku jūtas un attiecību neverbālās nianses 

 brauciens uz Zviedriju (220 km), vēla ierašanās kempingā pie Karlstades 

sestdiena 16.07. 

piektdiena, 19.08.  
Karlstad – 

Stockholm – Rīga 

nakšņošana kajītēs 

 pārbrauciens uz Stokholmu (320 km)  

 īsa Stokholmas apskate vai brīvais laiks pilsētā 

 17:00 Tallink prāmis Stokholma – Rīga 

svētdiena, 17.07. 

sestdiena, 20.08. 

Stockholm – Rīga 

 11:00 ierašanās Rīgas pasažieru ostā 

 

 

 

 



 

 

Ceļojuma cena atkarībā no nakšņošanas apstākļiem četrvietīgās kajītēs uz prāmjiem Tallina – Stokholma – Rīga un piemaksas 

kajītes tips cena pieaugušajiem cena bērniem līdz 11 g.v. piemaksa cilv., 

 ja kajītē 3 pers. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 2 pers. 

Tourist I (B4) 445 400 30 60 

Seaside (A4) 510 445 65 130 

  

Informācija par prāmju kajītēm 

 B 4 – četrvietīgas kajītes ar WC, dušu, bez logiem; 5., 9., 10. klājs 

 A 4 – četrvietīgas kajītes ar WC, dušu, ar logiem; 5., 9., 10. klājs 

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

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

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā (WC, kondicionētājs, 

karstais ūdens, tēja, kafija)  

 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam); nakšņošana komfortablās kempingu 

mājiņās: * pie Geilo: 6-10 vietīgas mājiņas ar 2-3 guļamistabām (arī divstāvu 

gultas), WC, dušas, virtuve ar traukiem;* pie Karlstades: sešvietīgas mājiņas 

ar WC, dušu, trīs guļamistabām, divstāvu gultas, ir virtuve ar traukiem; 

  IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi,  

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; iesakām noformēt 

un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti 

(EVAK) 

Ceļazīmes cena neietilpst 

 ēdināšana, personīgie izdevumi, ieejas maksa ceļojuma programmā 

minētajos apskates objektos 

Iespējamās papildizmaksas   NOK             EUR  

E. Grīga māja-muzejs Trolhaugenā – grupā  130 NOK EUR 13 

funikulieris Bergenā (Fløybanen ) 95 NOK EUR 9,5 

Borgundas stāvbaļķu baznīca – grupā 95 NOK EUR 9,5 

Roldāles stāvbaļķu baznīca – grupā 45 NOK EUR 4,5 

Kon Tiki muzejs Oslo – grupā 140 NOK EUR 8 

Polārā kuģa Fram muzejs Oslo – grupā  80 NOK EUR 14 

Vikingu kuģu muzejs Oslo – grupā 150 NOK EUR 15 

* minētas 2021. gada cenas. Aptuvenais maiņas kurss 1 EUR ~ 10 NOK 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa  

EUR 100 līdz 10.05.(13.06.)  EUR 150 līdz 10.06.(13.07.) atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 10.05.(13.06.) pēc 10.05.(13.06.) pēc 10.06.(13.07.) 

zaudētā summa EUR 60 EUR 150 visa summa 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase 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.  

 

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 

 


