Skolebesøg på Færøerne, august 2020
Tilbud til medlemmer af DTL Seniorer med ledsager

Tinganes, Tórshavn (foto: Stig Nygaard)

Tórshavn og Nólsoy (foto ©: Uffe B. Kjær)

Efter aftale på generalforsamlingen i Esbjerg i juli har Finn Klarskov fra bestyrelsen og hans
færøske kone Kristina lavet et virkelig flot tilbud på en tur til Færøerne.
Prisen er kun kr. 3.895,- pr. person for 5 dage med 4 overnatninger i dobbeltværelse på skolehjem.
Den dækker hele programmet, idet man dog selv skal betale for 4 x frokost og aftensmad.
Enkeltværelser kan desværre ikke tilbydes, og enlige medlemmer er selv ansvarlige for at finde en
at dele værelse med inden tilmelding.
Det maksimale deltagerantal er 44 personer, og ved tilmelding gælder ”først til mølle”-princippet.
Tilmelding senest tirsdag den 29. oktober med angivelse af de to deltageres fulde navne, som de
står i deres pas, til sekretær Ruth Friis på mailadressen masiruka@mail.tele.dk.
Senest mandag den 4. november vil tilmelderen pr. email få oplyst, om vedkommende og
ledsageren er blandt de heldige deltagere, eller om de er på venteliste. Samtidig oplyses et
kontonummer, hvor et depositum på kr. 1.000,- pr. person skal være indbetalt senest 18. november
for at opretholde tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales senest mandag den 4. maj 2020. (Ved
framelding eller manglende fremmøde tilbagebetales disse beløb kun, hvis DTL Seniorer ikke lider
tab derved).

Program:
(Forbehold for nødvendige ændringer. Et mere detaljeret program fremsendes efter tilmelding).
Mandag den 10. august 2020:
Afgang Københavns Lufthavn med SAS kl. 11.00. Ankomst Vagar kl. 12.15 (færøsk tid). Bus til
Klaksvik og indkvartering på skolehjemmet. Resten af dagen på egen hånd.
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Tirsdag den 11. august:
Fagforeningen Føroya Tekniska Lærarafelag har inviteret og dækker udgifterne denne dag, inkl.
bustur, frokost og færøsk middag!
Programmet omfatter rundvisning på skolen i Klaksvik, besøg i den flotte Christianskirke,
kunstudstilling med kendt færøsk kunstner og virksomhedsbesøg på en fiskefabrik.

Skúlaheim, Mýrivegur 2, Klaksvik

Bybus i Klaksvik

Onsdag den 12. august
Flot tur via tunnel med lokal bus fra Klaksvik kl. 11.55 med ankomst kl. 13.25 i Tórshavn. Derfra
bus til Kirkebø med guidet rundvisning i Skt. Magnus´ katedralruin, Skt. Olavs kirke og
Roykstovan. Kaffe hos Kristinas familie i det gamle stuehus på kongsbondegården. Bus retur til
Klaksvik.
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Torsdag den 13. august
Efter morgenmaden med lokal bus fra Klaksvik til Tórshavn. Rundvisning på Glasir, det splinternye
skolecenter for teknisk skole, handelsskole og gymnasium. Herefter kan man opleve Torshavn på
egen hånd til kl. 18.20, hvor bussen tilbage til Klaksvik afgår. Der er mulighed for at vente med
aftensmaden, til vi er tilbage i Klaksvik.
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Fredag 14. august
Kl. 9 afgår bussen fra skolehjemmet i Klaksvik til Vágar Lufthavn med et kort ”fotostop” ved det
smukke vandfald i Gásadalur.
Flyet afgår kl. 13.05 færøsk tid og forventes at lande i København kl 16.10 dansk tid (vi arbejder på
at få et godt tilbud på tilslutningsfly fra og til Billund og Aalborg ved hhv. af- og hjemrejse).

Gásadalur (foto ©: Uffe B. Kjær)

Udsigt mod Mykines fra Vágar
(foto ©: Uffe B. Kjær)

Mere information om Færøerne fås bl.a. ved at klikke på nedenstående link:
https://issuu.com/visitfaroeislands/docs/tg2020_dk
Venlig hilsen
Poul-Henning Laursen,
formand for DTL Seniorer
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