Norsk Botanisk Forening
arrangerer

FELLES NORDISK
BOTANIKKTUR TIL ISLAND

8.-14. juli 2018
Det planlegges en fellestur for de Nordiske land til Island sommeren 2018.
Foreløpig program ser slik ut:
8. juli – Vi møtes i Reykjavik. Forskjellige boalternativer.
9. juli – Vi tar felles buss til Hólar, nord på øya. Turen til Holar er ca 32 mil, og tar ca 4 timer. Vi planlegger stopp
underveis. Det er forskjellige boalternativer i Hólar.
10.-13. juli – Vi bor i Hólar, og har felles buss der som frakter oss til forskjellige lokaliteter langs nordkysten av
Island. En av dagene kan vi besøke Akureyri med den flotte botaniske hagen der hvis deltakerne ønsker det.
13. juli – Vi reiser tilbake til Reykjavik om morgenen. De som ønsker å se mere av Reykjavik kan gjøre det.
Overnatting i Reykjavik, forskjellige boalternativer.
14. juli – Den felles botanikkturen er avsluttet. De som ønsker å reise hjem kan gjøre det
Programmet er ikke klarlagt, men målet er at vi skal oppleve den spesielle islandske natur, og ikke minst den
vakre floraen. Når vi har oversikt over hvem som vil være med, kan programmet tilpasses etter deltakernes
ønsker hvis mulig. Vi antyder Mývatn, og Siglufjörður og Dalvík.
.Priser. Island er et høykostland, og prisen blir deretter.
Det legges opp til to forskjellige prisnivåer, avhengig av om man vil ha det billigste boalternativet eller ikke. Jeg
antyder priser her, det kan bli billigere.
Nivå 1: Dobbeltrom med eget baderom. Ca 17.000 (det finnes et begrenset antall enkeltrom)
Nivå 2: Dobbeltrom eller flermannsrom med delt bad. Ca kr 13.000
Prisen baserer seg på at vi blir mer enn 30 personer, og inkluderer:
Overnatting i Reykjavik 8.-9. juli, og 13.-14. juli. Overnatting i Holar 10.-13 juli
Transport t/r Reykjavik-Hólar, og egen buss med sjåfør i Hólar. Frokost, enkel lunsj og middag 5 dager.
Det er en forutsetning at man selv ordner seg med fly til Island, og at man har egen reiseforsikring. Botanisk
forening eller Kristin Vigander kan ikke påta seg ansvar for uforutsette hendelser.
Påmelding og frister:
Det er begrenset antall plasser, og vi forsøker å tildele plass til deltakere fra alle de nordiske land.
Interesse (uten bindende påmelding) meldes så snart som mulig etter at du har sett denne invitasjonen til:
Kristin Vigander kristvi@gmail.com , telefonnr 047-95101478
Bindende påmelding må jeg ha innen 1. desember 2017, da blir det et depositum på kr 3000.
Eksakte priser blir oppgitt i januar 2018, og restbeløpet innbetales etter det. Mere detaljert program og priser
kommer i løpet av våren 2018, men da må jeg først ha full oversikt over antall deltakere.

