Lofotu salas, Norvēģija
27.aprīlis 2012 – 30.aprīlis 2012
Lofotu arhipelāgs atrodas pašos Norvēģijas ziemeļos aiz Polārā loka.
To veido 7 lielākas salas (Austvogeja, Gimseja, Vestvogeja, Flakstādeja, Moskeneseja, Vēreja un Resta) ar apmēram 24
tūkstošiem iedzīvotāju, kā arī daudzas mazas un neapdzīvotas saliņas.
Žurnāls „ National geographic” 2007. gadā nosauca tās par 3. pievilcīgākajām salām pasaulē. Šo godu Lofotu salas
izpelnījās pateicoties neskartajai dabai ar fantastiskām makšķerēšanas vietām, niršanas, putnu un vaļu vērošanas
paradīzei. Tas viss pastāv līdzas rūpīgi saudzētai norvēģu tautas kultūrai un sadzīvei.
Salu nosaukums cēlies no norvēģu vārda „Lūša kāja” – arhipelāga aprises no cietzemes tādas tiešām izskatās. Salu
vēsture ir gara – arheologi ir atraduši daudzas Dzelzs un Vikingu laiku liecības, kas tagad apskatāmas Vikingu muzejā.
Šeit atrodas arī vislielākā pazīstamā Vikingu virsaiša svinību ēka ( 83m).
Arhipelāgam ir vairāk nekā 1000 gadus ilga zvejniecības vēsture. It īpaši šeit nodarbojās ar mencu zvejošanu, kas no
Barenca jūras ik ziemu dodas nārstot Lofotu salu tuvumā.
Ielejās starp kalniem salu iemītnieki jau izsenis pievērsās lauksaimniecībai. Tas varētu likties dīvaini, jo arhipelāgs
atrodas aiz Polārā loka. Taču jāatceras Golfa straume un tās pagarinājumi –Ziemeļatlantijas un Norvēģu straumes, kuru
siltie ūdeņi Dienvidlofotu salās rada vislielāko pozitīvās temperatūras anomāliju attiecībā pret ģeogrāfisko atrašanās
vietu uz mūsu planētas.
No maija beigām līdz jūlija sākumam Lofotu salās saule nenoriet, bet no 4. decembra līdz 7. janvārim, tā nepaceļas virs
horizonta.
Cenas vienai personai:
299 LVL vieta divvietīgā istabā
349 LVL vienvietīga istaba
219 LVL tikai lidojums
Vestfjord Hotel 4****
visitlofoten.as/item/welcome-to-vestfjord-hotell-3.html
4 *** Vestfjord Hotel atrodas Svolvearā – Lofotu salu galvaspilsētā. Tā izvietota pilsētas centrālajā daļā, krastmalā,
līdzās kuģu dokiem ar vislabāko skatu uz kalniem un jūru.
Visās istabās ceļotājiem pieejams: TV ar plašu programmu izvēli, telefons, bezmaksas bezvadu interneta pieslēgums,
fēns.
Tiem, ka izīrē automašīnu, viesnīca piedāvā bezmaksas stāvvietu.
Līdzās reģistratūrai atrodas bārs ar TV un galda spēlēm, bet brokastis un pēcpusdienas bufetes galds ( no 15:00 līdz
21:00) tiek piedāvāts viesnīcas restorānā.
Programma
27.aprīlis

Rīga - Evenesa 6:00 – 7:00
07:00 Transfers Evenesas lidosta - viesnīca Svolverā
Ekskursija uz Henningsvēru
11:00 izbraukšana no viesnīcas
Pirmās ceļojuma dienas ekskursijā ( apm. 6 stundas) dosimies uz
tūristu iecienīto Henningsvēras zvejnieku ciematu, kas tiek
dēvēts par Lofotu arhipelāga Venēciju. Mākslas galerijā Lofoten
House iepazīsimies ar Norvēģu mākslinieku un fotogrāfu
darbiem. Pēc tam iegriezīsimies arī sveču meistara darbnīcā.
Būs iespēja apmeklēt vietējos suvenīru veikalus.
Tālāk ceļš vedīs uz mencu aknu eļļas fabriku, kur iepazīsimies ar
vērtīgā produkta ražošanas procesu.
Ciemata restorānā tiks piedāvāts populārais salinieku mielasts –
zivju zupa.
Cena: Ls 69,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas biļete Lofoten House galerijā un mencu aknu eļļas fabrikā,
pusdienas ( zivju zupa)

28.aprīlis

Ekskursija Borg – Nusfjord - O
09:00 izbraukšana no viesnīcas
Dažādas Lofotu salu vietas sniegs dažādu skatījumu gan uz
dabu, gan vēsturi, gan vietējo iedzīvotāju sadzīvi.
Arhipelāga vidusdaļā pārsvarā nodarbojas ar lauksaimniecību.

Šeit atrodas Lofotras Vikingu muzejs, kurā apskatīsim pasaulē
lielāko rekonstruēto Vikingu laika ēku –banketa zāli, dzīvojamo
daļu, izstādi.
Pēc tam ceļš vedīs uz rietumiem – uz Nusfjordu Te ieturēsim
pusdienas vietējā restorānā, kas atspoguļo laiku, kad Nusfjorda
bija galvenais Lofotu arhipelāga zvejniecības centrs. Pēc
pusdienām apmeklēsim 1907. gadā būvēto pilsētas veikalu.
Braucot pa slaveno E10 ceļu, pieturēsim pie Norvēģu
zvejniekciema muzeja, kur apskatīsim 150 gadus vecas tipiskas
piekrastes ēkas.
Apskatīsim arī Moskenesejas salas dienviddaļu, kur atrodas
Moskenes ciemats. Te vērojama viena no visaizraujošākajām
Norvēģijas dabas ainavām.
Ekskursijas ilgums ~ 9 stundas.
Cena: Ls 89,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi,
ieejas biļete Lofotr Vikingu muzejā un Norvēģu zvejnieku
ciematā O
29.aprīlis

Ekskursija „Ķeizara ceļš” : Laukvik - Digermulen
09:00 izbraukšana no viesnīcas
Ekskursijas maršruts šādi nosaukts par godu Vācijas ķeizaram
Vilhelmam II, kas bija liels Lofotu salu apbrīnotājs.
Šīs dienas ekskursija ( apm. 8 stundas) domāta īstiem dabas
mīļotājiem.
No Svolvēras dosimies austrumu virzienā – garām baltām
smiltīm klātiem liedagiem, maziem zvejnieku ciematiem un
gleznainām baznīciņām. Ja laiks būs jauks, veiksim arī nelielu
pastaigu.
Cena: Ls 65,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un
pusdienas iepakojumā

30.aprīlis

Ekskursija uz Troļļu fjordu - ar pasažieru kuģīti
10:00 došanās uz ostu kājām no viesnīcas
Troļļu fjords ir viens no gleznainākajiem Lofotu salu fjordiem.
Ieeja tajā ir tikai 100 m plata, bet tālāk fjords paveras līdz 800 m.
To iekļauj skarbas klintis un šī ir viena no visvairāk
fotografētajām
un
filmētajām
vietām
arhipelāgā.
Troļļu fjordā 1890. gadā notika kauja starp mazo laivu un
tvaikoņu īpašniekiem, kas simbolizēja kapitālisma attīstību
Norvēģijā. Šī kauja aprakstīta norvēģu rakstnieka J.Bojera darbā
„Pēdējais no vikingiem”.
Cena: Ls 49,- ( ar pasažieru kuģīti - 3 stundas)
Cenā iekļauts: biļete uz izvēlēto ūdens transportu
Ekskursija uz Troļļu fjordu - ar ātrlaivu
N.B. Ātrlaiva nav paredzēta grūtniecēm un cilvēkiem ar
jebkādiem veselības traucējumiem, kā arī maziem bērniem!
Cena: Ls 69,- ( ar 12 vietīgu RIB tipa ātrlaivu – 2 stundas)
Cenā iekļauts: biļete uz izvēlēto ūdens transportu
Evenesa – Rīga 19:00 – 22:00

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Evenesa-Rīga
• 3 naktis viesnīcā Vestfjord Hotel 4****,
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana

