
Norvēģijas brauciens 21.06.-16.07.2013. 

Brauciens paredzēts 3 daļās, ir iespējams piedalīties gan 1, gan 2, gan visās 3 daļās. Ceļš uz Norvēģiju un atpakaļ 
plānots ar lidmašīnu, ir iespējams transportēt bagāžu ar busu, nododot to līdz 19.06. Ir iespējams arī braukt ar 
prāmi un busu caur Stokholmu 19.06. turp un aptuveni 17.07. atpakaļ. 

Dzīvošana paredzēta galvenokārt kempingos teltīs vai namiņos pēc izvēles un iespējām (nav iespējams garantēt, 
ka visos kempingos būs brīvas vietas namiņos). Kempingos ir pieejamas dušas, tualetes, virtuve ar gatavošanai 
nepieciešamo aprīkojumu, parasti arī veļasmašīna un citas ērtības.

Ēst gatavošana paredzēta galvenokārt no līdzi paņemtiem produktiem.

Pārvietošanās pa Norvēģiju ar 9 vietīgu busiņu un vieglajiem auto.

1. daļa.

21.06. Lidojums Rīga – Oslo Gardemoen 9:10 – 10:05 (1 h 55’) ar AirBaltic.

Brauciens līdz Surnadal 500 km. Pa ceļam varam nedaudz apskatīt olimpisko spēļu norises vietas 
Hamaru un Lillehammeri, Ringebu stāvbaznīcu, raktuves, kur kādreiz izgatavoti dzirnakmeņi, iziet 
nelielu pārgājienu Dovrefjel nac. parkā vai skatīt pirmos fjordus Sundalsora.

 

 Visu minēto droši vien nepaspēsim, jāizvēlas to, kas vairāk interesē.

Vakarā iekārtojamies kempingā komfortablos namiņos pie fjorda, kur nakšņojam 4 naktis.

22.-24.06. Pārgājieni pa kalnu takām un gar fjordiem Surnadal apkārtnē.



 Iespēja izbraukt pa fjordiem ar motorlaivu. Svinam Līgo. Ja ir interese – lieliskas makšķerēšanas 
iespējas, iespēja apgūt kaut ko nedaudz no alpīnisma elementiem, kā arī kaut ko no Argentīnas tango 
(otrs grupas vadītājs ir tango pasniedzējs un daži grupas dalībnieki viņa skolnieki).

25.06. Atlantijas ceļš – ceļš kas ved gar okeāna krastu pāri vairākām salām. 

  

3 – 4 stundu pārgājiens uz Trolkyrkja (tulkojumā troļļu baznīca) – alu ar ūdenskritumu tajā vai Atlantijas 
okeāna krasta panorāma..

Brauciens gar vairākiem fjordiem.

Ziediem bagātā mazpilsētiņa Molde.

Kopā ap 380 km.

26.06. Troļlu siena – augstākā vertikālā siena Eiropā (skats no lejas). 

Troļlu ceļš – brauciens augšup pa stāvu līkumotu ceļu ar lielisku panorāmu un ūdenskritumiem.



Geirangerfjords – iespējams ka skaistākais Norvēģijas fjords.

   

 Iespēja izbraukt ar kuģīti pa 3 fjordiem – Norddalsfjorden, Sunnylvsfjorden un Geirangerfjorden (2h 15’ 
– 230 NOK = 21,60 LVL). Vai īss pārbrauciens ar prāmi pāri Norddalsfjorden un brauciens pa Ērgļu ceļu, 
no kura paveras skats no augšas uz Norddalsfjorden un Geirangerfjorden.

Kopā ap 90 km.

27.06. Brauciens pa skaistiem skatiem bagātu ceļu no Geiranger uz Stryn 100 km. Pa ceļam vasaras 
kalnu slēpošanas centrs. Nenormāli dārgs, bet ja ir vēlēšanās var paslēpot.

Pārgājiens Jostedalsbreen nac. parkā uz Briksdāles 



vai citu ledāju.

Kopā ap 180 km.

28.06. Innvikfjorden.

Nonsfossen (fossen norvēģiski – ūdenskritums).

Sognefjorden – lielākais Norvēģijas fjords.

Dienas 2. pusē daļa grupas izbrauc uz Oslo Rygge, lai lidotu uz Rīgu.

Tie, kuri paliek uz 2. daļu, turpina pa

Ziemas ceļu, kurš uzved 1300 m augstumā. Ceļa malās var būt saglabājusies līdz 4 m bieza sniega kārta.

  

Kopā 250 – 350 km.

29.06. Pārgājiens Aurlandsdalen gar upīti, kura izgrauzusi pamatīgu kanjonu. Iespējami maršruta 
varianti no 2 – 8 h.

 

 Pēc tam maršruts turpinās kopā ar grupu, kura atbraukusi uz 2. daļu.



2. daļa.

29.06. lidojums Rīga – Oslo Rygge 9:45 – 10:20  ar Ryanair.

Oslo – Kongsberg (iespējama sudraba raktuvju apskate) – Rjukan.

Rjukan elektrostacija – kādreiz lielākā pasaulē, pēc mūsdienu standartiem neliela. To darbina trubās 
ievadīts ūdenskritums.

Mums pievienojas dalībnieki, kuri braucienu sākuši ar 1. daļu.

Pārgājiens uz Dienvidnorvēģijas augstāko virsotni Gaustatoppen.

 

 Labā laikā no tās varot redzēt 1/6 daļu Norvēģijas un nedaudz Zviedriju.

Brauciens uz Lysaboton 320 km. Pa ceļam Heddal stavkirke - lielākā Norvēģijas stāvbaznīca. 

 

Turpmākā brauciena daļa norisinās Norvvēģijas dienvidrietumu fjordu rajonā, kur ir ārkārtīgi daudz 
iespēju baudīt skaistus skatus, apskatīt interesantus objektus un veikt pārgājienus. Dažas 
interesantākās no tām:

Pārgājiens 6 h uz Kjerag, kur ir iespēja uzkāpt uz paliela akmens, kas iesprūdis starp 2 klintīm. Skats uz 
Lysefjordu no 1000 m augstuma.



 

Stavangera – 4. Lielākā Norvēģijas pilsēta. 

Iespēja izbraukt pa Lysefjordu visā garumā ar kuģīti (42 km, 2h 30’ – 190 NOK= 18 LVL) un skatīt Kjerag 
un Preikestolen no apakšas

  



Pārgājiens uz Preikestolen 3-4 h. Vertikāla 600 m augsta klints virs Lysefjorda. 

 

Ardal stavbaznīca, Josenfjorden, Sandsfjorden,

 Novlefossen, Latefossen,

 Espelandsfoss, Odda.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Sand_og_Sandsfjorden.JPG


 

Pārgājiens uz Folgefonna ledāju 6 -8 h,

  

 vai uz Trolltunga 10 -12 h (iespējams pārgājienu atvieglot izmantojot pacēlāju (ap 10 LVL), tad 8 – 9 h,

  

 vai arī pārgājiens Hordaland rajonā (tuvāk Bergenai).

 

Bergena.



  

08.07. no rīta lidojums Bergena – Rīga.

3. daļa.

08.07. lidojums Rīga - Bergena

Brauciena 3. daļā paredzēts apskatīt gan pilsētas (Bergena, Oslo), gan dabas objektus, bet bez gariem 
pārgājieniem. Tomēr tie, kuri vēlēsies tādus veikt, varēs to darīt patstāvīgi, iespējas būs.

Lidojums uz Rīgu no Oslo orientējoši 16.07.

Redzēsim vēl arī citus fjordus, ūdenskritumus un Norvēģijai raksturīgās stāvbaznīcas.

Pa ceļam būs vēl arī ļoti daudz citu skaistu vietu, interesantu objektu un pārgājienu taku, tāpēc ja būs 
vēlēšanās kaut kur ilgāk uzkavēties, varam arī maršrutu saīsināt. Katrā ziņā maršruta 2. pusē (pēc 
Geirangerfjorda) var veikt ievērojamas izmaiņas, piemēram, iekļaut uzkāpšanu vienā vai abās 
Norvēģijas augstākajās virsotnēs (ap 2470 m, kāpiens nav sarežģīts, tikai kāds gabals jābrien pa sniegu).

Pieteikšanās un sīkāka informācija

Einārs Rotbergs

29450383; einarsr@gmail.com


