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PUSNAKTS SAULE GLEZNAINĀKAJĀS 

NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALĀS  
 

SENJA, LOFOTI, VESTEROLAS 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lofotu salas ir cita Eiropa un cita Norvēģija. Tās ir īpatnējas, pateicoties savam 

ģeogrāfiskajam stāvoklim, jo atrodas krietnu gabalu aiz Polārā loka, bet tajā pašā laikā tām 

pieskaras siltā Golfa straume, kas kalpo kā radiators. Šajos pašos platuma grādos Kanādā 

cauru gadu valda mūžīgais sasalums, bet Lofotu salās nereti pat iespējams sauļoties, jo gaiss 

mēdz sasilt līdz +25°C; Senja – Norvēģija miniatūrā un kā paši norvēģi saka – skaistākā salā 

Norvēģijā. Vesterolu salās, Andenesē pusnakts saule skarbo ziemeļu ainavu iekrāso zeltītās 

nokrāsās  
 

 28.06. – 07.07.     10 dienas EUR 1075 

    diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 28.06. 

Rīga – Tallinn –  

Helsinki – Jyvaskyla 

 

 

***viesnīca pie Jiveskilas 

 7:00 izbraukšana no Rīgas starptautiskās autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai  

 13:30 pārcelšanās ar prāmi Tallina – Helsinki (Tallink prāmis) 

 brauciens līdz Jiveskilas pilsētas apkaimei Somijas vidienē, Peijennes ezera – otra lielāka 

ezera un vienlaikus - garākā ezera Somijā. No Peijennes ezera līdz Helsinkiem ir izrakts 

pazemes tunelis, pa kuru galvaspilsētas iedzīvotāji saņem dzeramo ūdeni 

trešdiena, 29.06. 

Jyvaskyla – Oulu – 
Tornio – Aavasaksa – 

Muonio 

 
 

***viesnīca pie Yllas 

 brauciens cauri Somijas mežainajai vidienei arvien tālāk uz ziemeļiem, līdz Botnijas līča 

ziemeļiem  

 Kukkolas krāces, kur var redzēt, kā ar garkātainām ķeselēm straujajos upes ūdeņos tiek 

ķertas sīgas  

 Aavasaksas kalns pie Overtornio, kur somi tradicionāli svin saulgriežus, no kura virsotnē 

uzceltā skatu torņa redzama vai visa Tornio upes ieleja 

 brauciens pa Tornio upes ieleju līdz Yllas pakalniem 

ceturtdiena, 30.06. 

Muonio – Tromsø 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Trumsē 

 brauciens uz Trumsi, pārcelšanās pāri Lingenfjordam un Ullsfjordam (Olderdalen-

Lyngseidet un Svensoy-Breivikeidet ). Trumse atrodas 400 km uz ziemeļiem no Polārā 

loka, kur saule nenoriet no maija līdz par jūlija vidum. Šeit atrodas vistālāk pasaulē uz 
ziemeļiem esošais botāniskais dārzs. Ne velti pilsētu 

bieži dēvē par Ziemeļu Parīzi.  Lai gan pirmā sakrālā 

celtne pilsētā tika uzbūvēta jau 1252.gadā, mūsdienās 
populārākā ir 1965.gadā uzceltā arhitektoniski īpatnējā 

Arktiskā katedrāle. Polaria akvārijs un muzejs. 

Labos laika apstākļos – ieteicams uzbraukt ar pacēlāju 

Fjellheisen kalnā, no kura paveras brīnumains skats uz 
Trumsi un apkārtējiem fjordiem 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 01.07. 
Tromsø – Gryllefjord  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
apartamenti Senjas salā 

 pārcelšanās pāri Malangenfjordam uz Senjas salu (Brensholmen – Botnhamn) 

 Vesterolu arhipelāgam piederošā Senjas sala, kā paši norvēģi saka – Norvēģija miniatūrā, 

skaistākā sala viņu zemē! Teritorijas ziņā Senja ir otra lielāka sala Norvēģijā. Salas rietumu 
krasti pakļauti skarbajiem okeāna vējiem, kas izveidojuši unikālas piekrastes klinšu formas 

un pludmales. Bet lielākās apdzīvotās vietas atrodas “mierīgākajā” austrumu daļā. Senjas 

salas dabas unikalitāte iedvesmojusi kā literātus un māksliniekus, tā arī mūziķus 

 Tungeneset – no lapegles veidota pastaigu platforma, kur no vienas puses apskalo Norvēģu 

jūra, bet no otras sargā – Okshornanas kalni ar “velna zobiem” fonā 

 pie Bergsbotn nelielā ciematiņa, kurā dzīvo vien 60 iedzīvotāji, izveidotā 44 metrus garā 

skatu platforma  

 ~ 3-4 h garš pārgājiens uz Segla kalnu pa Hesten kalnu taku 

 mazā Husejas saliņa, kur mājas piesietas pie klintīm ar trosēm – lai vējš neaizpūš 

sestdiena, 02.07. 

Andenes – Sortland –  
Svolvaer – Kabelvog  

 

 
 

 

 

 
jauniešu viesnīca 

Kabelvēgā 

 pārcelšanās pāri Andfjordam uz Andejas salu (Gryllefjord – Andenes)  

 zemes gals – Andeneses miestiņš ar bāku, kurā labos laika apstākļos var uzkāpt. Iespēja 

vērot vaļus izbraukumā ar kuģīti no Andeneses 

 norvēģu kosmisko raķešu palaišanas vieta pie Bleikas. 2 – 2,5 stundu pārgājiens kalnos pie 

Andeneses, lai palūkotos uz Andejas salu un apkārtējo jūru ar salām no augšas, sevišķi jauks 
ir skats uz Bleiksojas saliņu, kas atgādina no jūras dzīlēm iznirušas haizivs spuru 

 brauciens pa Andejas Nacionālo tūrisma ceļu gar ainavisko salas rietumu krastu, cauri 

Ofotu (Ofoten) un Vesterolu salām (Vesterålen) uz Lofotu salām (Lofoten), vienu no 

savdabīgākajām vietām uz zemeslodes, kur, neskatoties uz 170 km lielo attālumu no polārā 
loka, tomēr ir silti, kur stāvi kalni mijas ar zaļām ielejām, kur paisums un bēgums pārvērš 

ainavu līdz nepazīšanai 

svētdiena, 03.07. 

Nusfjord – Svolvaer – 
Nusfjord 

 

jauniešu viesnīca 
Kabelvēgā 

 ~ 2 – 3 stundu pārgājiens uz Lofotu Kjeragu (Djevelporten) – klinšu spraugā iesprūdušu 

milzu akmeni, un palūkoties uz Svolvēras kazas klintīm, kurās rāpjas alpīnisti un pārlec no 

vienas uz otru, bet Jānis Šmēdiņš te ir pat uzspēlējis volejbolu!     

 Lofotu galvaspilsēta Svolvera vai iespēja doties izbraucienā ar kuģīti pa Troļļu fjordu, 

makšķerējot zivis un barojot jūras putnus, kas vārda tiešā nozīmē ēd no rokas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts   notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 04.07. 

Nusfjord – Hoven – Borg 

– Å – Moskenes – Bodo 

 

 

 

 
jauniešu viesnīca 

Kabelvēgā 

 vikingu muzejs Borgē – pēc izrakumu materiāliem rekonstruēta vikingu virsaiša mītne, 

vikingu kuģis, smēde un citas celtnes, kurās dzīvību ievieš arī šeit mītošie mājdzīvnieki 

 Zemes gals, kur ceļa tālāk vienkārši nav – pats tālākais zvejnieku ciems Lofotu salu 

dienvidu galā ar visīsāko nosaukumu – O(Å) 

 viens no skaistākajiem pārgājieniem (~1,5 h) Lofotu salās – Reinebringen, kur taka 

izveidota 448 m v.j.l.  

 neskatoties uz Lofotu salu „polāro atrašanās vietu,“ te atrodas vienas no skaistākajām 

balto smilšu pludmalēm pasaulē – Ramberg un Uttakleiv pludmale – visvairāk 

fotografētākā pludmale Norvēģijā 

otrdiena, 05.07. 

Bodo – Fauske – Mo-I-Rana  
 

 

 

 

***viesnīca Mo-I-Ranā 

 ardievas Lofotu salām un pārcelšanās pāri Vestfjordam uz Bodo 

  7 km garais Saltstraumenas tilts – vieta, kur vistuvāk krastam, fjorda šaurākajā vietā, 

divas reizes dienā veidojas plūdmaiņas virpulis Malstrēms  

 4-5 stundu pārgājiens uz Ziemeļu Besegenu – Litlverivassfossen ūdenskritumu, kas pāri 

ezera malai gāžas Storskogelvas upes ielejā Rago nacionālajā parkā 

 brauciens uz Mo-I-Ranu, salīdzinoši jaunu pilsētu, kas dibināta 1997.gadā, tomēr tā 

vienmēr ir bijis nozīmīgs kalnrūpniecības un metālapstrādes centrs  

trešdiena, 06.07. 

Mo-I-Rana – Mosjoen – 
Trondheim 

 

 

 
 

***viesnīca pie Tronheimā 

 brauciens ar kuģīti pāri Svartisena ledāja kušanas ezeram un gājiens uz šī ledāja 

Austerdāles mēli – ja Norvēģijas dienvidos gandrīz visi ledāji tiktāl sarukuši, ka līdz tiem 

bez krietnas kāpšanas grūti nokļūt, tad Svartisens joprojām ir viens no visvieglāk 
sasniedzamajiem ledājiem 

 pārbrauciens uz Norvēģijas vidieni, pamazām atvadoties no kalniem un ziemeļu ainavām 

 Tronheima līdz pat 1217.gadam bija Norvēģijas karalistes galvaspilsēta. Nidarosas 

katedrāle līdz 1906.gadam bija Norvēģijas karaļu kronēšanas vieta 

ceturtdiena, 07.07. 
Trondheim – Rīga  

 brīvs rīts Tronheimā, iespēja apmeklēt Nidarosas katedrāli vai seno pilsētas daļu – Gamle 

Byrbo, kas uzbūvēta uz pāļiem Nidelvas upes krastos, vai vienu no lielākām ēkām Eiropā 
– Stiftsgården, kas vienlaikus ir kalariskās ģimenes vasaras rezidence 

 14:35 – 17:20 lidojums Tronheima – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

Pārgājieniem kalnos nepieciešami ērti, stabili sporta apavi, ērts apģērbs, lietus apmetnis, silts džemperis vai jaka, 

saulesbrilles, cepure, neliela mugursoma! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Atlaides 

cena bērniem līdz 11 gadiem EUR 1025 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 biļetes prāmja braucienam Tallina – Helsinki, kā arī uz vietējiem prāmjiem Norvēģijā  

 viena vieta tūrisma klases autobusā (WC, TV, kondicionieris, karstais ūdens, tēja, kafija)  

 9 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) – *** viesnīcās pie Jivaskilas, Yllas, Mo-I-Ranas un ** pie Levangeras, 2-vietīgas 

istabas ar labierīcībām un brokastīm. Trumsē, Andenēsē, Kabelvēgā un pie Bodo – apartamenti un jauniešu viesnīcas, 2-4 

vietīgas istabas  

 mājuplidojums (airBaltic; ēdināšana nav iekļauta) no Trondheimas, nodokļi, 20 kg reģistrētās bagāžas un un 8 kg rokas 

bagāžas 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu; Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības 
apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai: 

www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

 

Ceļazīmes cena neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma aprakstā minētajos apskates objektos, 

ēdināšana, personīgie izdevumi, citi izdevumi  

 

Iespējamās papildizmaksas             NOK   EUR  

Polaria muzejs Trumsē  195 NOK 19,5 

brauciens kalnā Trumsē ar pacēlāja  vagoniņu  240 NOK 24 

Arktiskā katedrāle Trumsē 90 NOK 9 

vaļu vērošanas izbrauciens ar kuģīti Andenēsē 1500 NOK 150 

vikingu muzejs Borgē 200 NOK 20 

izbrauciens ar kuģīti pa Trollfjordu 950 NOK 95 

Lofotu akvārijs 130 NOK 13 

Lofotu salu muzejs  100 NOK 10 

Vizīte O(Å) ciemā, kas ir arī brīvdabas muzejs 120 NOK 12 

* tabulā minētas 2021. gada cenas. Valūtas kurss 1 EUR ~ 10 NOK   

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 300 līdz 26.04. EUR 550 līdz 26.05. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 26.04. pēc 26.04. pēc 26.05. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 07.06. 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 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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
http://www.twitter.com/impro_celo

