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                Fēru salu brīnišķā daba 

 
 

 

                                                                                              29.aprīlis – 2.maijs  

 
 

Šīs dabas ziņā varenās, bet mazpazīstamās Fēru salas atrodas Atlantijas okeānā starp Norvēģiju un 

Islandi. Neskartās un dabas skaistuma pilnās salas pārsteidz ar iespaidīgām kalnu ainavām, klintīm, 

okeānu un maziem ciematiem ar tradicionālām ēkām ar zāles apaugušiem jumtiem. 2015.gadā Fēru 

salas nosauktas par ceļotāju nr.1 galamērķi pasaulē pēc National Geographic vērtējuma. Dosimies 

ceļojumā ar minibusu 9 cilvēku grupā, staigāsim pa kalniem un baudīsim dabu. 

 

 

 

 
Ieteikumi: 

- Fēru salās laikapstākļi ir mainīgi, jārēķinās ar vēju 

un iespējamu lietu 

 

- Ceļojums dabas mīļotājiem ar pastaigām 

 

- Uzkāpšana Fēru salu augstākajā kalnā 

Slaettaratindur 880 m vjl. 

 

- Grupā 8 cilvēki un grupas vadītājs 
 
 
 
 
 
 

1. DIENA, PIEKTDIENA, 29.04. RĪGA – VĀGARA – SORVAGSVATN EZERS - TOURŠHAVNA 

Sveicināti Atlantijas okeāna salās! 

                              
   -/-/- 

 
Plkst. 10:30 pulcēšanās Rīgas lidostā, 12:25 tiešais lidojums Rīga –Vāgara, 
ierašanās Fēru salās. Turpat netālu no lidostas dosimies pārgājienā gar ezeru 
līdz ūdenskritumam kas no ezera krīt okeānā. Pēc pārgājiena brauksim uz Fēru 
salu galvaspilsētu Touršhavnu. Pastaigāsim pa Touršhavna kurā dzīvo aptuveni 

puse no kopējā iedzīvotāju skaita visās Fēru salās.  

Nakts viesnīcā Touršhavnā. Dienā ~ 50 km.     
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   11:30 tikšanās Rīgas lidostā, 13:25  Rīga ___ 14:15  Vāgara, Atlantic Airways  2h 50min 
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2. DIENA, SESTDIENA, 30.04. TOURŠHAVNA – STREYMOY SALA – TOURŠHAVNA 

Fēru salu dabas šarms! 

                                                    B/-/- 

Šodien iepazīsim Stremoy salu. Dosimies uz Vestmana ciematu, kāpsim laivās 

un dosimies aptuveni 2 stundu ilgā braucienā. Ar kuģi iebrauksim atklātā 
okeānā un vērosim Streymoy salas vareno piekrasti ar līčiem, grotām un stāvām 

klintīm, visapkārt lidinās putni un šalko Atlantijas okeāns. Saksuna ir pavisam 
neliela ainaviska apdzīvota vieta kurp ved ceļš viena auto platumā. Turpinājumā 
Fēru salu ciemati, kas izvietojušies skaistās vietās mazos līčos. Fotopauzes. 
Redzēsim lielāko salu ūdenskritumu Fossa. Atgriešanās Touršhavnā.   

Nakts viesnīcā Touršhavnā. Dienā ~ 115 km.     
 
 
 
 
 

3. DIENA, SVĒTDIENA, 01.05. TOURŠHAVNA  - EYSTUROY SALA – BORDOY SALA - TOURŠHAVNA 

Katra sala dzīvo savu dzīvi! 

                                         B/-/- 

Šodien apmeklēsim Eysturoy un Bordoy salas. Esturoy salā atrodas 
augstākā Fēru virsotne – Slaettarantindur kalns 880 m vjl. 
uzkāpsim tajā. Abās kalna pusēs atrodas divi ļoti ainaviski ciemati. 
Gjogv ciemats skaistā vietā pie ūdens un blakus nelielam līcim rada 

īpašu Fēru salu sajūtu. 
Lai nokļūtu Bordoy salā šķērsosim 6,2 km garu tuneli, kas atrodas 
150 m dziļumā. Uzbrauksim augstāk kalnos un pastaigāsim pa takām, 
vērojot Bordoy salu un Klaksvīkas pilsētu no augšas.  

Nakts viesnīcā Touršhavnā. ~ 180 km.     
 
 
 
 
4. DIENA, PIRMDIENA, 02.05. TOURŠHAVNA – BOUR – GASADALUR – VĀGARA  

Pastkaršu vērti skati! 

                                            B/-/- 

Vāgaras salā atrodas viens no unikālākajiem ciematiem pasaulē – 
Gasadalur. No tā paveras skats uz netālo Mykines salu, bet galvenā 
ciemata pievilcība ir okeānā krītošs ūdenskritums ar ciematu tā fonā. 
Tas ir iemūžināts pat uz pastmarkām. Gasadalur līdz 2004. gadam 
nebija sasniedzams ar auto, atklājot jaunu tuneli ciematu varam ērti 

sasniegt arī mēs. Neticams ir fakts, ka tika uzbūvēts tunelis uz ciematu 
kurā šobrīd dzīvo tikai 11 cilvēki. Piestāsim ainaviskajā Bour ciematā. 
Pēc šiem dabas skaistumiem dosimies uz Vāgaras lidostu un 16:30 

lidojums uz Rīgu, ap 21:20 ierašanās Rīgā. Dienā ~ 70 km.     
 

 
 
 

 

cena 1140 EUR  
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga – Vāgara – Rīga 
• + dzīvošana 3* viesnīcā divvietīgā numurā 
• + 3 brokastis 
• + transports ceļojuma laikā 

• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + Balta sudraba ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā  

 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas 
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti  
• programmā 

• - pusdienas un vakariņas 
 

 

 

16:30  Vāgara ___ 21:20  Rīga, Atlantic Airways  2h 50min 
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Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 224 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 740 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas ( 20.03.2021.) 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (20.03.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 600 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 

 


