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FĒRU SALAS MAIJA SVĒTKOS
30.04.2020. - 04.05.2020.
30.04.

Lidojums Rīga – Vagar.
Lidojums Rīga – Vagar 22:20 – 23:00. Transfers uz viesnīcu. Atpūta

Nakts
viesnīcā

TOURŠHAVNAS PILSĒTAS EKSKURSIJA
Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam
ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. Pirmās dienas ekskursijā apskatīsim
Fēru salu galvaspilsētu un noklausīsimies gida stāstījumu par tās vēsturi. Ievadā
apmeklēsim Nacionālo vēstures muzeju, kur iepazīsim fēriešu pagātni. Tālāk ceļš
01.05. vedīs pa pilsētas ielām. Īpašu vērību pievērsīsim Touršhavnas vecpilsētai Reyni un
vienam no pasaules vecākajiem parlamentiem – Tinganes.

Nakts
viesnīcā

Ekskursijas ilgums ~3 stundas
Minimālais viesu skaits, lai ekskursija tiktu organizēta - 20 personas!
Cena: 55 EUR
Cenā iekļauts: transports, angliski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
muzejā
PĀRGĀJIENS UZ KIRKJUBOR UN ALUS DARĪTAVAS APMEKLĒJUMS
Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam
ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. Ar autobusu izbrauksim ārpus Fēru
salu galvaspilsētas uz vietu, no kurienes sāksies pārgājiens. Vispirms dosimies
pakalnā, no kura paveras plašs skats pāri Torshavnai. Ceļš turpināsies pāri
lēzeniem pakalniem, kur zied pļavu puķes un mājo putni. No šejienes paveras
skats uz Kolturas un Hestojas salām. Mūsu ceļš noslēgsies Kirkjubø – salas
vecākajā kultūras centrā. Te apskatīsim 13.gs. būvētā Sv. Magnusa katedrāles
drupas un 11. gs baznīcu, kas joprojām darbojas. Apskatīsim arī 900 gadus veco
02.05. bīskapiju, kas tiek uzskatīta par vecāko saglabājušos koka māju Eiropā – tajā
dzīvo jau 17. iemītnieku paaudze.

Nakts
viesnīcā

Atpakaļceļā uz viesnīcu iegriezīsimies Okkaras alus darītavā
Ekskursijas ilgums ~5 stundas
Svarīgi: aicinām paņemt līdzi kādu sviestmaizi un dzērienu, jo ekskursijas laikā
ēdināšana nav paredzēta un apkārtnē nebūs pieejami pārtikas veikals vai
kafejnīca.
Cena: dāvanā, pērkot ceļojuma komplektu līdz 30.septembrim
Cenā iekļauts: transports, angliski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
kultūras centrā, alus degustācija
EKSKURSIJA UZ ZIEMEĻU SALĀM
Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam
ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. Ekskursijas sākumā brauksim pa
ziemeļu tuneļiem un šķērsosim tiltu, kas savieno Streymoy un Eysturoy salas. Tad
03.05. pa zemūdens tuneli brauksim uz otro lielāko Fēru salu pilsētu –Klaksviku, kas ir
arī šo salu arhipelāga zvejniecības galvaspilsēta.
Klaksvikā apskatīsim pilsētu, īpašu vērībū pievēršot Kristiešu baznīcai, kas tiek
uzskatīta par vienu no pašām skaistākajām baznīcām Fēru salās. Tās pagrabā ir
eksponēts pazīstamā mākslinieka Edvarda Fuglø darbs. Pēc Klaksvikas apskates
apmeklēsim Kunoju, kura lepojas ar skaistiem apstādījumiem. Pēc tam pa kalnu
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Nakts
viesnīcā
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ceļu atgriezīsimies galvaspilsētā. Ekskursijas ilgums ~7 stundas
Minimālais viesu skaits, lai ekskursija tiktu organizēta - 20 personas!
Cena: 110 EUR
Cenā iekļauts: transports, angliski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
baznīcā un pusdienu kastīte
VESTMANNA PUTNU KLINTIS
Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās un par papildu samaksu piedāvājam
ekskursiju: 09:00 izbraucam no viesnīcas. No viesnīcas dosimies uz Vestmannu,
kur kāpsim kuģītī. Divu stundu brauciena laikā apskatīsim tūristu visplašāk
apmeklēto vietu Fēru salās – Vestmanna putnu klintis. Brauksim cauri jūras
šaurumiem, apmeklēsim grotas un pietuvosimies 2000 pēdu augstām piekrastes
klintīm, kur daudzi no putniem, kas sastopami Fēru salās, vij savas ligzdas.
Pēc atgriešanās krastā ieturēsim pusdienas un tad gar piekrasti dosimies uz
Leynar ciematu, pa 4.9km garo tuneli zem Vestmanna jūras šauruma nonākot
04.05. Vagara salā. Šeit izbrauksim cauri vairākiem salas ciematiem, tostarp Bo un
Gasadaluru, un vērosim fantastiskus dabas skatus.
Pirms atpakaļceļa uz galvaspilsētu apskatīsim Múlafossur ūdenskritumu.
Ekskursijas ilgums ~ 6,5 stundas.
Minimālais viesu skaits, lai ekskursija tiktu organizēta - 20 personas!
Cena: 140 EUR
Cenā iekļauts: transports, angliski runājoša gida pakalpojumi, kuģīša biļete,
pusdienas
Plkst. 16:30 transfērs no viesnīcas uz lidostu. Lidojums Vagar – Rīga 19:20 –
00:05 (+1).

Ceļojuma cena “Foroyar” 4* viesnīcā 749 Eur (transfers, 4 naktis divvietīgā istabā ar
brokastīm, grupas vadītāja pakalpojumi)
*Tikai lidojums: 399 EUR
Cenā iekļauts:


pārlidojums;



transfērs;



4 naktis viesnīcā;



brokastis;

Cenā nav iekļauts:


apdrošināšana;



piemaksa par vienvietīgu numuru;



personīgie izdevumi.
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