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NOSLĒPUMAINĀS 

FĒRU SALĀS 
 ar ielūkošanos Kopenhāgenā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fēru salu arhipelāgs atrodas “pusceļā” starp Skotiju, Norvēģiju un Islandi, starp 

Norvēģu jūru un Atlantijas okeānu. Lai arī salu arhipelāgs ietilpst Dānijas karalistes 

sastāvā, tomēr tā nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Pirmo reizi Fēru krastos piestāja 

ķelti, kuri pirmie 625.gadā šeit izveidoja nelielu apmetni. Sākotnēji arhipelāga 

nosaukums tika saistīts ar ķeltu vārdu fearann – zeme, bet kopš 15.gs tas atrodas 

Dānijas pārvaldījumā, kas salu nosaukumu atvasināja no dāņu fareyjar – aitu salas 

4* viesnīca Hilton Garden Inn Torshavnā 

 Ieejas maksa apskates objektos iekļauta ceļojuma cenā! 

 18.05. – 21.05. 4 dienas   EUR 1395 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 18.05. 

Rīga – Copenhagen – 

Vagar –Torshavn – 

Kirkjubour – Torshavn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca Hilton 

Garden Inn Torshavnā 

• 05:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic kasēm) 

• 07:10 – 07:40 lidojums Rīga – Kopenhāgena (AirBaltic lidojums) 

• mazās Nāriņas pilsētas Kopenhāgenas apskate ar kajām un sabiedrisko transportu. 

Eiropas vecākās karalistes vēsturē nozīmīgo  Kristiansborgas, Rosenborgas un 

Amalienborgas piļu apskate  (no ārpuses). Pilsēta pilsētā – alternatīvā Kristiānija, kur dzīvo 

kolorīti kopenhāgenieši 

• iespēja izbraukt ar kuģīti pa pilsētas kanāliem, aplūkojot pilsētas slavenāko skaistuli –  

mazo Nāriņu, kā arī Dānijas bibliotēku Melno dimantu un moderno operas namu 

• 18:35 – 19:50 lidojums Kopenhāgena – Vagar (Atlantic Airways lidojums) 

• lai arī salu arhipelāgs ietilpst Dānijas karalistes sastāvā, tomēr tā nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts. Pirmo reizi Fēru krastos piestāja ķelti, kuri pirmie 625.gadā šeit izveidoja nelielu 

apmetni. Sākotnēji arhipelāga nosaukums tika saistīts ar ķeltu vārdu fearann – zeme, bet kopš 

15.gs tas atrodas Dānijas pārvaldījumā, kas salu nosaukumu atvasināja no dāņu fareyjar – 

aitu salas 

• Vagaras sala ir trešā lielākā Fēru arhipelāga sala, kur atrodas valsts divi lielākie ezeri – Sorsvagsvatn 

un Fjallavatn 
• “ienirsim”  zemūdens tunelī, lai nokļūtu Streimojas salā, kas ir lielākā (373,5 km2) sala Fēru 

arhipelāgā. Salas nosaukums tulkojumā nozīmē “straumju sala,” ko apliecina vieni no dziļākajiem 

salas fjordiem; brauciens līdz viesnīcai Hilton Garden Inn  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 19.04. 

Torshavn – Klaksvik – 

Kunoy – Leirvik – 

Torshavn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
****viesnīca Hilton 

Garden Inn Torshavnā 

• izbraukums uz ziemelu salām. Pa Streiminas tiltu pāri Sundini jūras šaurumam no 

Streimojas salas nonākism Esturojas salā – šo tiltu salinieki dēvē arī par vienīgo tiltu pāri 

Atlantijas okeānam. Gleznains brauciens pa salas ziemeļiem gan Eidi un Gjogv ciematiem, 

labā laikā redzama Fēru salas augstākā virsotne. Pa zemūdens tuneli brauksim uz Klaksviku 

Bordojas salā, kur apskatīsim Kristiāna baznīcu, kas tiek uzskatīta par vienu no pašām 

skaistākajām baznīcām Fēru salās. Pa dambi starp salām dosimies uz Kunojas salu, kurā, 

augstu kalnu aizvējā, Millas upītes krastā, atrodas viens no Fēru salu brīnumiem Kunojas 

parks – lai gan tikai tāda mazdārziņa lielumā, tomēr neticami ir ieraudzīt ko tādu šajās salās, 

kur koku vispār nav! Kunojas parka pievilcību vairo arī ūdenskritumi un milzu dižakmens ar 

soliņu zem tā pārkares 

• Leirvikas ciemā redzamas rūpīgi saglabātās vikingu apmetnes liecības, kā arī blakus ciemā 

– piemineklis vikingu laiku fēru vadonim Tronduram no Gotas, kurš apdziedāts senajā 

sāgā Færeyinga Saga, būtiskākajā avotā par Fēru salu senlaikiem. Vai zinājāt, ka Gotas 

Vikingur futbola komanda regulāri cīnās ar mūsu futbolistiem UEFA Eiropas līgas 

kvalifikācijas sacīkstēs? 

svētdiena, 01.05. 

Torshavn – Vestmann 

– Nolsoy – Torshavn 

 

 

 

 

 

 

 

 
****viesnīca Hilton 

Garden Inn Torshavnā 

• dosimies vidējas grūtības pārgājienā pa taku gar lielākā Fēru salu ezera Sørvágsvatn krastu 

līdz stāvajam jūras krastam, kur skatīsim majestātiskās klintis un Bosdalafossur 

ūdenskritumu, kas pāri augstai klints malai, okeānā lej ezera ūdeņus 

• dosimies uz Kirkjubour ciematu, no kurienes paveras ainavisks skats pāri Hesfjordur jūras 

šaurumam uz Kolturas, Hesturas un Sandojas salām, redzēsim Sv.Magnusa katedrāles 

drupas (šī katedrāle tāpat kā ar Rīga – nekad nav tikusi pabeigta) un iegriezīsimies bijušajā 

bīskapa rezidencē Kirkjubøargarður 

• Streimojas salā atrodas arhipelāga galvaspilsēta Torshavna, kas vienlaikus ir arī lielākā 

pilsēta. Tās nosaukums ir saistīts ar varenāko skandināvu dievu Toru, kura vārdā tika 

nodēvētā šī osta – Torshavn (havn – osta), kas atrodas divu kalnu ielokā. Tinganesa – senākā 

galvaspilsētas daļa, kur pirmo reizi sanāca viens no senākiem parlamentiem pasaulē 

Tinganes. Skansinas senais cietoksnis tiek dēvēts par Miera cietoksni, kuru uzbūvēja 

1580.gadā saskaņā ar Fēru pārvaldnieka Magnusa Hainasona ieceri. Ziemeļu māja (Nordic 

house) – mūsdienīgs Fēru salu kultūras centrs. Visaugstākā ēka Fēru salās ir 1975.gadā 

būvētā Rietumu baznīca; tās jumta kore augstums ir 42 metri 

pirmdiena, 02.05. 

Torshavn – Vagar – 

Rīga 

 

• Gásadalur ciemats, kur atrodas jūrā krītošs ūdenskritums Múlafossur. Mūsdienās, lai 

nokļūtu ciematā, tik jāizbrauc tunelis, kas tika izbūvēts tikai pirms 15 gadiem, lai ciemata 18 

(!) iedzīvotāji nejustos izolēti un galu galā nepamestu šo vietu! Kopš 1940. gada viņu 

vienīgais satiksmes līdzeklis bija laiva, bet vēl agrāk – tikai un vienīgi kāpiens pa taku pāri 

700 metru augstajiem kalniem, kas ieskauj ciematu. 

• 13:15 – 15:50 lidojums Vagar – Oslo (Atlantic Airways lidojums) 

• 19:55 – 22:25 lidojums Oslo – Rīga (AirBaltic lidojums) 

 

  

 

 

 

 



 

 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 250 

Atlaides  
 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 1295 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase vai 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 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 

 

                      

 

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 

 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Kopenhāgena – Vagar – Oslo – Rīga (ekonomiskā 

klase, ēdināšana nav  iekļauta); lidostas nodokļi, nododamā bagāža 23 

kg, rokas bagāža 8 kg; 

• viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

• 3 naktis ****viesnīcā (atbilstoši maršruta aprakstam), divvietīgās istabās 

ar dušu /WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma 

atcelšanas risks darbojas līdz 75 gadu vecumam) ; iesakām noformēt 

arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK);  

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

   

Ceļazīmes cena neietilpst  

• personīgie izdevumi; 

• pusdienas, vakariņas; 

• dzeramnauda ~30 EUR 

 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 300 līdz 17.03. EUR 550 līdz 17.04. atlikusī summa 

ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 17.03. pēc 17.03. pēc 17.04. 

zaudētā summa EUR 150 EUR 500 visa summa 

iemaksāto summu līdz 05.05. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

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

