Studieresa till Island i samarrangemang med Jönköpings läns fåravelsförening, 6-10
oktober 2013
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, söndag 6 okt Sverige-Reykjavik

(-/-/M)

Flyg från Köpenhamn kl. 14:00-15:10
Flyg från Arlanda kl. 14:20-15:30
Upphämtning på flygplatsen och transfer till centrala Reykjavik. Incheckning på Radisson Blu
Saga Hotel ****. Fri tid
18:30 Middag på hotellet
Dag 2, måndag 7 okt Reykjavik

(F/L/M)

Frukost på hotellet. Vidare till dagens första studiebesök. Istex är ett företag som köper ull
från Islands alla fårbönder. Vi bjuds på visning i fabriken och tillfälle att ställa frågor.
Lunch
Eftermiddagen spenderas i den blå lagunen. Ett unikt geometriskt spa beläget mitt i lavan på
västra Island. Tillbaka till hotellet ca 17.00.
19:00 Middag på hotellet tillsammans med representant för Isländska fåravelsförbundet
Dag 3, tisdag 8 okt Selfoss

(F/L/-)

Frukost på hotellet. Studiebesök på en kombinerad gård på södra Island. Här bedrivas avel av
både får och hästar. Ägarna kommer guida och berätta om sin verksamhet.
Lunch
Nästa besök på slakteriet i Selfoss. Ca 40 min bussfärd från Reykjavik. Och därefter
ytterligare ett gårdsbesök (ännu inte fastlagt vilken gård)
Åter till hotellet och middag på egen hand.

N&N resor/Agritours Sweden, Malma Gård, S - 533 96 Götene
Tel: +46-511-502 46, Fax: +-46-511-551 58
e-mail: evamaria@nnresor.se
www.nnresor.se, www.agritourssweden.se

Dag 4, onsdag 9 okt Bjarteyjansandur-Hvanneyri

(F/L/M)

Frukost på hotellet. Vi börjar dagen med att åka till gården Bjarteyjarsandur där tre familjer
driver verksamhet med inriktning på fåravel, gästhem/stugor samt gårdsbutik. Lunch på
gården innan vi åker vidare till nästa besök. I samhället Hvanneyri ligger butiken Ullarsel. En
känd butik där de tillverkar samt säljer produkter av isländska material och då framförallt ull.
Åter mot Reykjavik där middag serveras på restaurang Kolabrautin i det nya konserthuset
Harpa.
Dag 5, torsdag 10 okt

Reykjavik-Sverige

Frukost på hotellet. Transfer till flygplatsen för att återresa till Sverige.

(F/-/-)

