SRO:s kultur- och fortbildningskurs på Färöarna 8 – 12 juni 2020
maanantai 8. kesäkuuta
7.15 – 8.00 SAS:n lento SK1705 Helsinki – Kööpenhamina
11.00 – 12.15 SAS:n lento SK1777 Kööpenhamina – Färsaaret
Saapuminen hotellille, Hotelli Brandan ja lounas.
Lounaan jälkeen opastettu kiertokävely Tórshavnin keskustassa.
Tapaamme suomalaisen Hedvig Westerlund-Kapnas, joka on Føroya Fólkaháskúlin johtaja.
Yhteinen illallinen.
tiistai 9. kesäkuuta
Kokopäiväretki Sandoyn saarelle: Päivä Sandoylla aloitetaan kiertoajelulla, jolla tutustutaan mystisiin
poukamiin, hiekkarantoihin ja majesteetillisiin vuoriin. Lounas nautitaan Sandurin kylän kahvilassa. Lounaan
jälkeen tutustutaan kahvilan lähellä sijaitsevaan viikinkisiirtokunnan alueeseen ja vieraillaan Sandurin
taidegalleriassa.
keskiviikko 10. kesäkuuta
Vierailu Färsaarten yliopistolle, tietoa opettajankoulutuksesta ja koulujärjestelmästä.
Vierailu paikalliseen kouluun.
Tutustutaan Färsaarten kansallismuseoon ja Nordens hus på Färöarna -talon toimintaan.
torstai 11. kesäkuuta
Kokopäiväretki Färsaarten pohjoisosiin: Retki alkaa ajomatkalla saariryhmän pohjoisosiin Eiðisskardin solan
kautta. Uppoudumme 1500-luvulta periytyvän Gjógvin kalastajakylän tunnelmaan. Kylässä on yksi
Färsaarten parhaista luonnonsatamista, mikä oli syynä siihen, että kylässä oli useita kalastusaluksia.
Jatkamme matkaa Søldarfjørðuriin, jossa nautimme lounaan paikallisen perheen omistamassa paikassa.
Toftirissa tutustumme Navia-villakauppaan. Yritys on merkittävä paikallisten villatuotteiden myyjä.
Paluumatkalla käymme vielä Saksunin kylässä, jonka laguuni on laskuveden aikana ylitettävissä kävellen.
Saksunissa käymme vanhalla Dúvugarðarin maatilalla ja tutustumme tähän vain 19-asukkaan kylään
kävellen.
perjantai 12. kesäkuuta
Klo 10.30 Tilausajokuljetus hotellilta lentoasemalle
Klo 13.05 – 16.10 SAS:n lento SK1778 Färsaaret – Kööpenhamina
Klo 17.45 – 20.20 SAS:n lento SK1716 Kööpenhamina – Helsinki

Kuvat: Pixabay

Kurssi on täyteen varattu mutta voit ilmoittaa itsesi jonoon olemalla yhteydessä SRO:n toimistoon
svenska@suomenruotsinopettajat.fi
Matkan hinta SRO:n jäsenille (majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa) 1 200 euroa.
Lisämaksusta (190 euroa) majoitus 1 hengen huoneessa.
Hintaan sisältyy
•
•
•
•
•
•
•
•

lennot Helsinki – Kööpenhamina – Färsaaret meno-paluu (SAS:n reittilennot turistiluokassa,
sisältää yhden ruumaan menevän matkatavaran, paino enintään 23 kg)
majoitus Torshávnissa sisältäen buffet-aamiaisen (Hotelli Brandan, Oknarvegur 2, valmistuu
toukokuussa 2020)
lentokenttäkuljetukset Färsaarilla
opastettu kierros Torshávnissa
päiväretki Sandoylle
päiväretki Färsaarten pohjoisosiin
muu kurssiohjelma
ruokailut: ma lounas ja illallinen, ti lounas retkellä, ke lounas, to lounas retkellä.

Maksuehdot
Ennakkomaksu 300 €/hlö on maksettava viimeistään keskiviikkona 18.9.2019
Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 31.3.2020.

Matkustajan on itse huolehdittava matkavakuutuksesta.
Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi tai viranomaisen myöntämä henkilökortti, joka oikeuttaa
matkustamiseen ulkomaille.

