
NORVĒĢIJAS DABAS PĒRLES 

2016.g. 11.07.-21.07.  520,- EUR 

1.diena 

11.07. 

13.30 Izbraukšana no Valmieras. 

17.30 prāmis no Rīgas uz Stokholmu. 

 

2.diena 

12.07.  

10.00 ierašanās ar prāmi Stokholmā. 

Brauciens cauri Zviedrijai un Norvēģijai - cauri Oslo un pa 

Hallingdāles ieleju līdz Geilo. Pa ceļam piestāsim arī pie 

kādas no slavenajām Norvēģijas stāvbaznīcām. 

Nakšņošana kempingā pie Golas.  
 

3.diena 

13.07.  

Pārgājiens Hemsedālē (Veslehorn, Storehorn) (4h). 

Vēringa ūdenskritums (foto). 

Brauciens gar Eidfjordu un Sorfjordu. 

Nakšņošana – kempings pie Kinsarvikas. 

 
4.diena 

14.07.  

Karalienes Sonjas panorāmas taka (6h). 

Nakšņošana – kempings pie Kinsarvikas. 

 
5.diena 

15.07.  

Pārgājiens uz Trolltungu jeb Troļļa mēles klinti (10-12h). 

Kopā jāveic 22km ar augstuma starpību 900m. 

Nakšņošana – kempings pie Kinsarvikas. 

 
6.diena 

16.07. 

Pārgājiens Husedāles ielejā ar iespēju apskatīt četrus 

iespaidīgus Kinso upes ūdenskritumus (6h). 

Nakšņošana – kempings pie Kinsarvikas. 

 
7.diena 

17.07. 

Pārgājiens uz Folgefonnas ledāja (3.lielākais Norvēģijā) 

Buerbreen mēli (3h). 

Lotes ūdenskritums. 

Nakšņošana – kempings pie Jorpelandes. 

 
8.diena 

18.07. 

Pārgājiens uz Preikestolenas klinti (6h) 

Nakšņošana – kempings pie Suleskardas. 

 
9.diena 

19.07. 

Pārgājiens uz 1000m augsto Kjeraga klinti ar klinšu starpā 

iesprūdušo akmeni (6h). 

Nakšņošana – kempings pie Oslo fjorda. 

 
10.diena 

20.07. 

Brauciens līdz Stokholmai (550km). 

17.00 prāmis Stokholma – Rīga. 

 

11.diena 

21.07. 

11.00 Ierašanās Rīgā. 

13.00 atgriešanās Valmierā. 

 



Pieteikšanās un maksāšana: Pieteikšanās ir pirmās iemaksas veikšana vismaz 10% no kopējās summas jeb 50 
EUR, pusi no summas jāsamaksā līdz 15.maijam, pilnu summu līdz 1.jūlijam. 
Cenā iekļauti visi ceļa izdevumi (transports, degviela, prāmji, maksas ceļi), nakšņošana kempingu mājiņās ar 
dažāda līmeņa labierīcībām (bez ēdināšanas), apdrošināšana, gida-grupas vadītāja pakalpojumi. 
Papildus izdevumi: Brokastis uz prāmja, iepriekš piesakoties, pieaugušajiem 10,50 EUR, 12-17 g.v. 6,50 EUR, 
6-11 g.v. 4,50 EUR. Par brokastīm ir iespējams maksāt arī uz prāmja, bet nedaudz dārgāk. Iespējami arī citi 
nelieli neplānoti  izdevumi.  
Nepieciešama LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 1.jūlija un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas 
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc 
ceļojuma beigām. 
Uzmanību! Laika apstākļi ir iespējami ļoti atšķirīgi – gan silts un saulains, gan drēgns, lietains un vējains, 
dažos pārgājienu posmos būs sniegs. Katru dienu pārgājienos tiks pavadītas 3-12 stundas, tādēļ nepieciešami 
kalnu pārgājieniem atbilstoši apavi (kalnu zābaki vai slēgti sporta apavi ar protektoriem) un apģērbs (vējjaka, 
cepure un saulesbrilles),kā arī mugursoma ūdens pudelei, šokolādes batoniņam un sviestmaizēm un 
aptieciņa, var noderēt arī pārgājienu nūjas un fotoaparāts! 
Līdzi jāņem gultasveļas komplekts, jo kempingu mājiņās ir segas un spilveni, bet nav gultasveļa un dvieļi. 
Mājiņas no rīta pašiem jāuzkopj vai arī par to papildus jāmaksā. Jāpadomā par to, ko ēdīsim, jo ēdināšana nav 
iekļauta cenā, bet kempingos ir iespēja gatavot pašiem. Var noderēt  arī savi trauki un galda piederumi. 
Neaizmirstiet personīgās higiēnas piederumus un maiņas apģērbu, apakšveļu un zeķes(var gadīties salīt)!  
Grupas vadītājs – gids Guntars Krūmiņš (t. +371 29646949, takzinis@inbox.lv, www.takzinis.lv)  
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