Kulturreiser i 2018
Vårskole i
Hellas

Rundtur på
Færøyene

Jeepsafari på
Island

Rundtur i
Irland

Høydepunkter
i Sør-England

Jeepsafari på Island

21. – 29. august 2018

På denne reisen skal vi besøke steder man ellers
bare kan drømme om! Med supertruck som tar
oss ut i villmarken skal vi sammen med
Islandspesialisten oppleve Islands mest
spektakulære natur på sitt aller beste. Vi setter
av tid til vandring for de som ønsker, og for de
som ikke kjenner seg fullt så spreke, er det
fantastisk å bare sitte i bilen og ta inn alle
inntrykk fra naturens velde. Vi får oppleve
lavabreer, fargerike fjell, vulkaner og isbreer, og vi får muligheten til å bade i varme kilder
langt ute i ødemarka. Turen starter og avsluttes i Reykjavik slik at vi også får med oss
opplevelser i Islands vakre hovedstad. Vi skal bl.a. besøke «The Lavacentre» som lar oss
oppleve og lære om Islands spesielle vulkanske geologi, og Museet i «Perlan» hvor vi bl.a.
kan være med på en reise inn i en isbre. Overnatting i tre netter på et bra hotell i sentrum av
Reykjavik, og 3 netter i litt enklere rom ute i villmarken.
Bli med på en eventyrlig reise og opplev det ultimate Island! Kun få plasser tilgjengelig,
første mann til mølla gjelder!
Prisantydning: 26 370,- pr. person i dbl.rom. / Påmeldingsfrist: 11. mai

Færøyene – perlen i havet

2. – 10. mai 2018

Norske vikinger ble forelsket i øyene for mer enn
1000 år siden og la grunnlaget for dagens
samfunn som består av et særdeles gjestfritt og
hyggelig folk. Alle som reiste sammen med oss og
Islandspesialisten i Vesterled i 2017, ble så
forelsket at vi gjentar reisen i 2018! Færøyene er
bratte, grønne fjellsider hvor de mange sauene
klamrer seg fast i vind, regn, sol og tåke.
Færøyene er vakre innsjøer, høye fjell, brusende fosser og mørkeblått hav. Færøyene er
idylliske avsidesliggende små bygder rike på kultur og historie som innbyggerne gjerne deler
med oss. Færøyene er Torshavn som er en moderne og rolig pulserende by med bygninger
fra 1500 tallet og restauranter med ekte og god nordisk mat. På denne reisen kjører vi rundt
på øyene, vandrer i vakkert landskap og drar på båttur for å oppleve grotter og steile klipper.
Vi skal oppleve stillheten og naturens velde i den helt spesielle lille bygden Gjogv, høre
spennende historier, oppleve Færøysk kulturaften, spise god mat og danse ringdans.
Bli med oss på en rolig og vakker reise gjennom et landskap med unik og storslått natur. Bli
med og gjenoppdag våre røtter og vår historie sammen med godt reisefølge.
Prisantydning: kr. 24 670,- pr. person i dbl.rom. / Påmeldingsfrist: 1. februar

Sør-Englands kultur og historie

September 2018

Vi vil gjerne få invitere deg til en spennende
rundreise i Sør-Englands idylliske landskap med
Oxford, Stonehenge og Cotswolds sammen med
Albatross. Bli med på reisen og opplev
høydepunkter som imponerende slott og idylliske
landsbyer. Vi skal se noen av de vakreste stedene i
dette hyggelige landet. Vi besøker en av Englands
mest populære attraksjoner, Windsor Castle, vi skal
besøke Morses Oxford, og kanskje stikke innom yndlingspuben hans som tidligere var et
populært møtested for forfattere som J.R.R. Tolkien, C. S. Lewis. Vi får oppleve idyll i
Barnabys ”Midsomer” Her ligger det små, fine cottages av stein med velpleide hager. I
verdensarvbyen Bath og ved gåtefulle Stonehenge ser vi sporene etter gamle kulturer, og i
Shakespeares fødeby Stratford-upon-Avon kan vi bli både romantiske og litterære. Blant
grønne bakker, gressende sauer og små kanaler i Cotswolds får vi oppleve engelsk landliv, og
selvfølgelig blir det også tid til å titte på engelsk hagekunst komplett med te og scones!
Prisantydning: ca. kr. 17 000,- pr. person i dbl.rom. / Påmeldingsfrist: Mai

Vårskole i Hellas 9. – 17. april 2018
Opplev og lær om Hellas og grekernes spennende
historie, fra antikkens blomstring og helt frem til
vår tid. Vi skal spise selvlaget gresk mat etter
kyndig veiledning fra en lokal chef og få
undervisning i gresk folkedans. Vi vil ha utflukter
til oldtidsbyer som Korint, der
håndverksproduksjon stod sentralt, og
pottemakerkunsten etter sagnet er oppfunnet, og
Mykene – et av Hellas’ viktigste byer i
bronsealderen. Videre lærer vi om arkitektur ved besøk til spesielt Naplion, besøke Hellas’
best bevarte teater Epidaurosteateret (fra 300 år f.Kr), og Delfi som er både et arkeologisk
sted og en moderne by. Apollons sted i Delfi var en helligdom hvor det hvert fjerde år fra og
med 776 f.Kr. kom atleter fra hele den greske verden for å konkurrere i de pytiske leker,
altså forløperen til dagens olympiske leker. I Aten, byen hvor fortid og nåtid møtes, vil vi få
god tid til egne opplevelser, men fellesutflukten til Akropolis-høyden og det arkeologiske
museet, vil nok for mange være et av reisens høydepunkt. Under hele oppholdet vil vi ha en
lokal norsk guide som med sin kunnskapsformidling vil gi oss et dypere innblikk i dagens
greske samfunn, politikk og kultur. Grekerne er kjente for å være gjestfrie og vennlige, stolte
av mattradisjonene og kulturen. Vi reiser beriket hjem etter endt skoleuke!
Prisantydning: kr. 17 000,- pr. person dbl.rom. / Påmeldingsfrist: 31. jan.

Irland – den grønne musikkøya

27. august – 5. september

Det er vanskelig ikke å falle for Irland!
Grønne bølgende landskap med hvite
flekker av gressende sauer, små landsbyhus
med fargestrålende dører og livlige puber
med musikk og svart, skummende Guinnessøl – alt dette finner vi i Irland sammen med
spektakulære naturopplevelser og
fascinerende kultur. Det vakre og varierte
landskapet kombineres med spennende historie med storslåtte kongsgårder, kjempemessige
steingravsteder og besøk ved Irlands eldste whiskydestilleri og flere fantastiske
severdigheter. Vi starter i Dublin og fortsetter til Belfast og Derry i Nord-Irland. Og i tillegg til
en historiespekket sightseeing i den nord-irske hovedstaden skal vi bl.a. besøke Newgrange,
verdens eldste solobservatorium, opplevelsessenteret Titanic Belfast og Giant’s Causeway.
Dette vakre område på Antrim-kysten er på Unescos verdensarvliste, med sine fascinerende
og vakre basaltsøyler som er 60 millioner år gamle. Videre kjører videre sørover, langs den
røffe vestkysten til handels- og musikkbyen Galway. Vi får en grundig omvisning på den
anerkjente porselensfabrikken Belleek China, som lenge har vært leverandør til det britiske
kongehuset. Deretter får vi et innblikk i irenes liv 1850-1950 på det nasjonale folkemuseet.
Bli med på reisen og opplev Irlands puls sammen med Fotefar og oss.
Prisantydning: kr. 19 000,- pr. person i dbl.rom. / Påmeldingsfrist: 1. mai

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer.
Vi ønsker å skape en ramme rundt våre reiser som gir hver enkelt deltaker en
følelse av tilhørighet. Selv om du reiser alene, er du aldri alene sammen med
oss - dersom du ikke selv ønsker det.
Reisene våre er lærerike fordi vi legger stor vekt på kunnskapsformidling både
på forkursene og på reisen.
Hos oss står læring, trivsel og trygghet i fokus.

Vi ønsker å bidra til at du får gode opplevelser i 2018!
Ta kontakt med oss for spørsmål, påmelding eller fullstendige program.
Telefon: 75 02 92 80
E-post: post@nnps.no
Vi håper at vi møtes til gode opplevelser!

