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Šajā braucienā naktsmītnes Norvēģijā viesnīcās! 

 08.08. – 15.08. 8 dienas EUR 585 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 08.08. 

Rīga – Stokholma 

nakšņošana uz prāmja, 

kajītes ar dušu un WC 

 15.30 tikšanās Rīgas pasažieru ostā (pie ieejas, ārpusē zem nojumes)  

 17.30 Tallink  prāmis Rīga – Stokholma Iespēja pavadīt vakaru, klausoties mūziku, 

skatoties izklaidējošus priekšnesumus, dejojot un dziedot, iepērkoties prāmja veikaliņos un 

vērojot Baltijas jūras ainavas 

pirmdiena, 09.08. 

Stokholma – Oslo – 

Gol 

***viesnīca pie Golas 

 10.30 ierašanās Stokholmā 

 pārbrauciens cauri Zviedrijai un Norvēgijai, garām Oslo 

 Hallingdāles ieleja – Norvēģijas zaļākā daļa  

 

otrdiena, 10.08. 

Gol – Geilo – Fossli – 

Voss – Bergen 

 

 

 

 

***viesnīca Bergenā 

 Hardangerviddas augstkalnu ainavu ceļš 

 viens no Norvēģijas tūristu apmeklētākajiem dabasskatiem – varenais Vēringa 

ūdenskritums (Vøringfoss) – apskate no Fossli skatu laukumiem  

 pārcelšanās pār gleznainā Hardangerfjorda atzaru – Eidfjordu pa milzu tiltu 

 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.  

 Tiem, kas interesējas par zemūdens pasauli – iespēja apmeklēt Bergenas akvāriju 

trešdiena, 11.08. 

Bergen – Voss – 

Vangsnes – Hella – 

Sogndal – Boyabreen - 

Nordfjordeid 

***viesnīca 

Nordfjordeidā 

 komponista E. Grīga māja-muzejs Trolhaugenā 

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

 Vīkefjella kalnu ainavu ceļš 

 tūkstošgadīgā, skaisti ornamentētā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca Vīkas ciemā 

 pārcelšanās pār pašu garāko Norvēģijas fjordu – Sognefjordu (Vangsnes – Hella) 

 Ledāju pasaule Norvēgijas ledāju muzejā Norsk Bremuseum  

 Beijas ledājs (Bøyabreen) 

ceturtdiena, 12.08. 

Nordfjordeid – 

Hellesylt – Geiranger 

–  

Andalsnes – Dombas 

***viesnīca  

pie Dumboses 

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

 brauciens Dalsnibas klintī uz 1476 m augsto skatu laukumu, no kuras paveras skats uz visu 

Geirangera ieleju un apkārtējo kalnieni 

 brauciens pa ainavisko Ērgļu ceļu uz Eidsdāli un pārcelšanās pār Nūrdālsfjordu  

 slavenais Troļļu ceļš – 11 pagriezienu serpentīns ar Stigfossa ūdenskritumu vidū 

 Troļļu siena – augstākā vertikālā klints siena Eiropā 

 Romsdāles ieleja – ardievas fjordiem, ūdenskritumiem un kalniem 

piektdiena, 13.08. 

Dombas – 

Lillehammer – Oslo 

***viesnīca Oslo 

 brauciens pa Gudbransdāles ieleju uz Olso 

 Oslo pilsētas apskate (karaļpils, Akershūsas cietoksnis, Akerbriges krastmala)  

 vakarīgas pastaigas Vīgelana parkā Oslo  

 lielo jūrasbraucēju muzeji Bigdejas pussalā  

sestdiena, 14.08. 

Oslo – Stokholma  

nakšņošana uz prāmja 

 pārbrauciens uz Stokholmu 

 17.00 Tallink prāmis Stokholma – Tallina 



 

svētdiena, 15.08. 

Tallina – Rīga 
 10.15 ierašanās Tallinas ostā 

 brīvais laiks Tallinas iepazīšanai (~3h) 

 brauciens uz Rīgu, ierašanās autoostā ap 18-19.00 

Ceļojuma cena atkarībā no nakšņošanas apstākļiem četrvietīgās 

kajītēs uz prāmja Rīga – Stokholma – Tallina un piemaksas 

kajītes 

 tips 

cena 

pieaugušajiem 

cena bērniem  

līdz 16 g.v. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 3 pers. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 2 pers. 

B4 585 565 25 50 

A4 610 590 32 65 

Piemaksa par komfortu 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 180 

Piemaksa par papildvietu  EUR 150 

Informācija par prāmju kajītēm  

 Tourist I (B) – kajītes bez logiem; 2–4 pasažieri; 5., 9., 10. klājs 

 Seaside (A) – kajītes ar logie, 2–4 pasažieri; 5., 9., 10. klājs 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 biļete un nakšņošana kajītē uz prāmjiem Rīga – Stokholma – 

Tallina,  

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

(WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija)  

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) *** 

viesnīcās, divvietīgās istabās ar dušu un WC  

 IMPRO ceļojumi grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos, 

muzejos, utml 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas      
E. Grīga māja-muzejs Trolhaugenā – grupā  80 NOK EUR 8 

funikulieris Bergenā (Fløybanen ) 95 NOK EUR 9,5 

Norvēģijas Ledāju muzejs Norsk Bremuseum – grupā 80 NOK EUR 8 

Polārā kuģa Fram muzejs Oslo – grupā 80 NOK EUR 8 

Kon Tiki muzejs Oslo – grupā 80 NOK  EUR 8 

Vikingu kuģu muzejs Oslo – grupā 100 NOK EUR 10 

Bergenas akvārijs 295 NOK EUR 29 

* šeit minētas 2020. gada cenas. Aptuvenais valūtas kurss 1 EUR ~ 10 NOK.   Kopā muzejiem, suvenīriem utt. ~ no 1200 

norvēģu kronas (NOK), kā arī pārsimt zviedru kronas (SEK) tranzīta ceļam cauri Zviedrijai. 

Pieteikšanās ceļojumam                                            Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa  atteikšanās datums līdz 08.05. pēc 08.05. pēc 08.07. 

EUR 150 līdz 08.05. EUR 250 līdz 08.07.  zaudētā summa EUR 75 EUR 250 visa summa 

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

 iemaksāto summu līdz 08.07. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma nepieciešamie dokumenti  
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!!    

!   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 

 


