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Varenie kalni, ar ķērpjiem un krūmājiem noaugušajām akmens mugurām pārklājuši gandrīz visu Norvēģiju. 

Nevaldāmie, teju, teju izkusušie ūdenskritumi, ar mežonīgu spēku gāžas lejup un iekrīt tirkizzilā fjordā, kur 

pārvēršas spoguļgludā klājienā. Mākoņi, no kuriem var uzburt vispārsteidzošākās vīzijas vai pabāzt tos zem 

auss, lai saldāki sapnīši. Sniegs un ledus zem kājām, bet saules izspiestas lāsītes uz pieres. Zem katra akmens 

kāds cvergs, katrā aliņā kāds goblins, katrā strautiņā kāda nīse, uz katra zariņa pa elfam. Ir jāpārvar sevi un 

jāiet lūkot! Tikai tā var iegūt to, pēc kā ilgojies. Kas pēc sapņu prinča, kas pēc neaprakstāmas bagātības, kas 

pēc mūžības. Bet kas – pēc sajūtām…  

Katrs var gūt, ko grib! Tikai, ja grib, ja acis un ausis vaļā, ja dvēsele brīva. Šī ir troļļu pasaku zeme! 
 

 15.07. – 20.07. 6 dienas         EUR  845 

 22.07. – 27.07.        
 

diena, maršruts 

 

notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 15.07., 22.07. 

Rīga – Oslo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Oslo 

 06:00 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 08:05 – 8:45 lidojums Rīga – Oslo (airBaltic lidojums) 

 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 

sestdiena, 16.07., 23.07. 

Oslo – Gol – Geilo – 

Fossli – Bergena 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Bergenā 

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

km2. Tās centrālā daļa – plato, kas atrodas 700 – 1100 m v.j.l.  

 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  

 brauciens pa milzu tiltu pāri gleznainā Hardangerfjorda atzaram – Eidfjordam  
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svētdiena, 17.07., 24.07. 

Bergen – Voss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Vosas 

 Bergena – pilsēta starp septiņiem pakalniem, no kuriem augstākais ir Ulrikens (642 m), bet 

populārākais – Floyen kalns (320 m), no kura paveras neatkārtojamā pilsētas panorāma. 

Bergena tiek dēvēta arī par Lietus galvaspilsētu, jo šeit līstot 280 dienas gadā 

 Bergenas simbols – Brigena, vācu Hanzas tirgotāju būvētās koka ēkas ar divslīpu jumtiem 

mūsdienās iekļautas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 

 savulaik populārais un unikālais Bergenas zivju tirgus šodien ir kļuvis par ierastām tūristu 

lamatām ar lakatiņiem, šallītēm, piekariņiem, magnētiņiem, cimdiņiem un … zivju 

konserviem. Tā vien šķiet, ka tās divas letes ar svaigām zivīm ir nejauši mūsdienīgošanas 

procesā kāds piemirsis “aizvākt” 

 komponista E. Grīga māja-muzejs Trolhaugenā, kur komponists smēlās iedvesmu 

saviem skaņdarbiem. Apskatīsim gan Grīga vasaras māju, gan komponista namiņu, kur 

tapuši “visnorvēģiskākie” skaņdarbi un nelielo koncertzāli, paslēptu zem velēnu jumta 

 Steindāles ūdenskritums pie Norheimsundas, zem kura var paiet apakšā un palikt sauss 

pirmdiena, 18.07., 25.07. 

Voss – Laerdal – Sogndal 

– Otta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca  

pie Ottas 

 Tvinnes ūdenskritums (Tvinnefoss), kur ūdens krīt pāri it kā milzu pakāpieniem, veidojot 

savdabīgu kāpņveida kaskādi 

 Stālheimas kalnu ceļa serpentīns ir tikai viens no neskaitāmiem serpentīniem Norvēģijā, 

Sivles un Stālheimas ūdenskritumi   

 savdabīgais Stegastein skatupunkts pie Aurlandsvangenas, kur skatu laukuma malu no 

fjorda norobežo vien bruņustikls, paverot plašu Aurlandes fjorda ainavu  

 Norvēģijas garākais tunelis (24,5 km) pa ceļam no Flomas uz Laerdāli 

 pārcelšanās pār pašu garāko fjordu pasaulē – Sognefjordu (Manheller – Fodnes), kura 

garums ir 216 km un līdz 1308 metrus dziļš  

 Beijas ledājs (Bøyabreen) – viena no Jostedāles ledāja mēlēm. Jostedāles nacionālo parku 

izveidoja 1991.gadā, lai pasargātu 800 km2 lielā ledāja teritoriju, kurš ik gadu samazina 

savu platību 

 ledāju pasaule Norvēģijas ledāju muzejā Norsk Bremuseum, kuru izveidoja 2002.gadā ar 

mērķi, pievērst uzmanību ledāju nozīmei mūsdienās 

otrdiena, 19.07., 26.07. 

Volda – Hellesylt – 

Geiranger – Valldal – 

Trollstigen – Dombas 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Dumboses 

 stundas brauciens ar kuģi pa fjordu karali Geirangerfjordu (Hellesylt – Geiranger), 

kas pamatoti tiek uzskatīts par vienu skaistākajiem Norvēģijas fjordiem. Tās unikālās 

panorāmas un ainavas dēļ, šo fjordu 2005.gadā iekļāva UNESCO Dabas mantojuma 

sarakstā   

 sajūtu kutinošs brauciens Dalsnibas klintī uz 1476 m augsto skatu laukumu, no kuras 

paveras skats uz Geirangera ieleju un apkārtējo kalnieni 

 brauciens pa ainavisko Ērgļu ceļu no Geirangera uz Eidsdāli un pārcelšanās pār 

Nūrdālsfjordu (Eidsdal – Linge) 

 slavenais Troļļu ceļš – 11 pagriezienu kalnu ceļa serpentīns ar Stigfossa ūdenskritumu vidū 

savulaik bija grūti izbraucams, tomēr mūsdienās ir veikti virkne uzlabojumi, kas ļauj baudīt 

šo nelielo, bet gleznaino ceļa posmu visā tās krāšņumā 

 Troļļu siena – augstākā vertikālā klints siena Eiropā, kuru iekarot izdevās vien 1965.gadā 

 Romsdāles ieleja – ardievas fjordiem, ūdenskritumiem un kalniem 

trešdiena, 20.07., 27.07. 

Dombas – Lillehammer – 

Oslo – Rīga 

 Lillehammere pieminēta jau sāgās, kā arī vairākkārt uzsvērta tās loma Norvēģijas 

kroņprinča glābšanā, kad slēpotāji no Lillehammeres viņu nogādāja drošībā uz Tronheimu. 

Lillehammere ir vienīgā pilsēta pasaulē, kuras ģērbonī ir redzams slēpotājs.  Apskatīsim 

Olimpisko muzeju un tramplīnus, kur 1994. gadā norisinājās XVII Ziemas Olimpiskās 

spēles, nelielos koka namiņus un pilsētas gājēju ielu 

 viens no pasaules slavenākajiem – Maihaugenas brīvdabas muzejs 

 19:25– 22:15 lidojums Oslo – Rīga 



 

Piemaksa par komfortu 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 190 

Piemaksa, ja vēlaties vakariņas viesnīcās (rekomendējam!). Jāpiesaka un jāapmaksā 

līdz 16. jūnijam (otrajai grupai – attiecīgi – 20. jūnijam)! 

EUR 155 

Atlaides bērniem  

ceļazīmes cena līdz 11 gadus (ieskaitot) veciem bērniem EUR 795 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojumi Rīga – Oslo – Rīga (ēdināšana nav iekļauta), lidostu 

nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg viena vieta 

tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā (WC, kondicionētājs, 

karstais ūdens, tēja, kafija)  

 5 naktis ***viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās 

istabās ar dušu un WC un brokastis 

 IMPRO ceļojumi grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; Iesakām 

noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti (EVAK) 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos muzejos un citos 

objektos, sabiedriskā transporta (Fløybanen Bergenā) biļetes  

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas 

Iespējamās papildizmaksas      NOK       EUR  
Maihaugenas brīvdabas muzejs  135 NOK EUR 13,5 

Olimpiskais muzejs Lillehammerē 135 NOK EUR 13,5 

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

funikulieris Bergenā (Fløybanen ) 95 NOK EUR 9,5 

Norvēģijas Ledāju muzejs Norsk Bremuseum 95 NOK EUR 9,5 

Polārā kuģa Fram muzejs Oslo – grupā 140 NOK EUR 14 

Kon Tiki muzejs Oslo – grupā 140 NOK EUR 14 

Vikingu kuģu muzejs Oslo – grupā 150 NOK EUR 15 

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

 

Pieteikšanās ceļojumam (iekavās – 22.07. grupai) 
avanss  otrā iemaksa  pilna summa  

EUR 250 līdz 16.05. (20.05.) EUR 350 līdz 16.06. (20.06.) atlikusī summa 

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

Atteikšanās no ceļojuma (iekavās – 20.07. grupai) 
atteikšanās datums  līdz 16.05. (20.05.) pēc 16.05. (20.05.) pēc 16.06. (20.06.) 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 16.06. (20.06.) 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.  

 
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 

 


