Vårskole i Hellas
9. – 17. april 2018
Denne uken vil vi ha fokus på
Hellas og grekernes
spennende historie, men vi vil
også få lære om livet i dagens
Hellas. Vi skal spise selvlaget
gresk mat etter kyndig
veiledning fra en lokal chef,
prøve oss på gresk folkedans,
ha guidede vandringer i de
sjarmerende gatene, men også
ha tid til og kose oss med en
kopp sterk kaffe på en hyggelig
fortaus-restaurant. Sammen
med vår norsktalende guide vil
vi bli bedre kjent med steder
som Athen, Akropolis, Korint,
Delfi. Og vi reiser beriket hjem
etter endt skoleuke!

Vær rask med påmeldingen!
Vi har begrenset med plasser.

Dagsprogram
Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet …
Hos oss står læring, trivsel og trygghet i fokus. 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.

Når vi arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, krever regelverket til
Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, «at kurset settes inn i en pedagogisk
sammenheng», og at det skal gjennomføres samlinger før og etter reisen.
Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke oppmøte på
Sømna, men de som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifulle forkursene er. Man
blir kjent, og får en forsmak på det man skal oppleve. Vi leier inn forelesere som gir
interessant og nyttig kunnskap om reisemålet, og skolens reiseledere går gjennom
praktiske forhold. Foreleser på dette forkurset er Kirsti McDonald Jareg, psykolog,
frilans- og sakprosaforfatter, som nylig ga ut boken «Irland. En keltisk reise». Måltider og
hygge står også i fokus på forkursene, og besøket på Hildurs Urterarium er det bare å
glede seg til!
Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil normalt vare én dag. Felles middag
kaffepause er inkludert i totalprisen. Eget program sendes ut ei tid etter hjemkomst. Vi
møtes da for å evaluere, se bilder og oppsummere reisen vi har vært på sammen. Det er
alltid hyggelig å kunne møtes igjen og dele minner etter gode felles opplevelser.

Dag 1 – Mandag 9. april: Forkurs i Sømna
Bli kjent – forelesning – praktisk informasjon og besøk på en av Norges
triveligste mat, vin og urtegårder:
12:00:
Velkommen og presentasjonpå rom 107
13.00:
Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård
14.00 – 17.45: Forkurs, inkl. kaffepause
18.15:
Avreise med felles transport til Hildurs Urterarium
www.hildurs.no og 3-retters middag m/ Greske smaker
22.30:
Retur til Vik.
Dag 2 – Tirsdag 10. april: Sømna – Værnes
08.00:
Frokost på Sømna Kro & Gjestegård
09.00 – 12.00: Forkurs, inkl. kaffepause (utsjekking)
12.30:
Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård
Etter lunsj hentes vi av Sende Busstrafikks flotte turbuss og kjører til
Værnes. Overnatting på Radisson Blu, i gåavstand fra flyterminalen.

Dag 3 - Onsdag 11. april: Ankomst Hellas og Vrahati
Grytidlig start på dagen, avreise kl. 06.00 fra Værnes. Flybytte i
København og kl. 12.45 lander vi på Athen flyplass. Vår lokale guide og
sjåfør henter oss med buss og kjører til vårt bosted for de nærmeste fire
nettene.
Alkyon Resort
Hotel & Spa
ligger i
Vrahati, en
drøy times
kjøring fra
Athen (litt
avhengig av
trafikken) og
femten
kilometer vest
for Korint.
Etter
innsjekking og kanskje litt hvile, viser vår guide oss rundt i nærområdet.
Middag på hotellet.

Dag 4 - Torsdag 12.april: Korint, Mykene og gresk matlaging
Vi deler oss etter frokost. Halve gruppen er på et totimers
matlagingskurs med en chef fra hotellet og den andre halvparten har litt
fritid, og anledning til å kjøpe seg lunsj på egen hånd. Ut på dagen blir
det en utflukt til historiske Korinth og Mykene for alle. Den andre
halvparten av gruppen har matlagingskurs etter utflukten.Middag på
hotellet.
Oldtidsbyen Korint ligger fem kilometer sørvest for den moderne byen
med samme navn, på et sted som var bebygd allerede i bronsealderen.
Det antas at Korint var en mykensk palassby, i likhet med Mykene,
Tiryns og Pylos. Ifølge gresk mytologi var det Sisyfos som var stamfar til
den gamle korintiske kongeslekt.

Under
Akrokorinth
vokste det opp
en by som på
700- og 600tallet før vår
tidsregning anla
store kolonier
som Kerkyra,
Ambrakia og
Levkas mot
nordvest, Syrakus på Sicilia og (senere) Poteidaia i Makedonia. Korinth
ble en rik by, med kosmopolitisk preg. I sin velmakt skal dens ca. 40 000
borgere ha hatt ikke mindre enn 460 000 slaver. Byen drev betydelig
håndverksproduksjon: vevde tepper, bronse-gjenstander og malte vaser.
Pottemakerkunsten var etter sagnet oppfunnet her, og i det 7. og
begynnelsen av det 6. århundre fvt., ble korinthiske luksusvaser
eksportert overalt i den greske verden, også utenfor. Korinthiske
metallarbeider var også etterspurt.
Mykene var et viktig økonomisk og militært maktsentrum i Hellas i
bronsealderen. I bronse-alderen var Mykene en av de viktigste byene i
Hellas, og den dominerte både Peloponnes og øyene i Egeerhavet,
inkludert Kreta.

Mykenes akropolis ble trolig befestet så tidlig som 1500 f.Kr.
Løveporten, som ble bygget cirka 1250 f.Kr, var hovedinngangsporten til
den befestede byen, og er blitt stående som et symbol på den mykenske
kongemakten.

Dag 5 - Fredag 13. april: Gresk matlaging og folkedans

Igjen så deler vi oss i to matlagingsgrupper, en på formiddagen og en på
ettermiddagen. Der i mellom er det en introduksjon og undervisning i
gresk folkedans en time eller to, for den som har lyst.
Middag på hotellet.

Dag 6 - Lørdag 14 april: Utflukt til Naplion, Epidaurosteateret og
Korintkanalen (7 t)
Vi reiser til Hellas’ første hovedstad i moderne tid, Naplion. Denne
sjarmerende byen i havkanten gir oss et innblikk i
venetianernes dominans i Hellas på 1600-tallet. Naplion har også sine
egne severdigheter.
Mest iøynefallende er
de tre festningene
Palamidi, Akronafplia
og Bourtzi, sistnevnte
ligger på en holme i
sjøen ( se bildet)

Epidauros er mest kjent
for det gamle teatret,

bygget i kalkstein i 3. århundre f.Kr. Det
er det best bevarte teateret i Hellas og
kan ta opptil 14.000 tilskuere. Hver
sommer er det forestillinger og
akustikken er så perfekt at det sies at
den laveste hvisken fra
skuespillerne på scenen kan høres
på siste rad.

Korintkanalen ligger mellom
Korintbukta og Saroniabukta. den
skjærer gjennom det smale Korinteidet
som skiller halvøya Peloponnes fra
resten av Hellas. Kanalen er
6,3 kilometer lang, og den ble bygget
mellom 1881 og 1893, og ble tatt i bruk
25. juli 1893. Middag på hotellet.

Dag 7 - Søndag 15. april: Delfi og til Athen (8,5 t)
Etter frokost sjekker vi ut fra Hotel Alkyon og setter oss i bussen med
Delfi som mål.

På vei til Delfi, passerer vi gjennom et av de mest fruktbare områdene i
Hellas, Thebensletten. Byen med samme navn var fødestedet til den
velkjente Ødipus. Vi fortsetter mot fjellet Parnassos. Tidligere trodde
man at gudene bodde i Parnassos sommerstid og at Olymposfjellet var
vinterresidensen.

Delfi var det viktigste stedet for tilbedelse av guden Apollon og gjennom
orakelet kunne man få svar på alle slags spørsmål. Orakelet måtte være
en kvinne med godt rykte og av god herkomst og siden orakelet alltid ble
forespurt i forbindelse med viktige avgjørelser, hadde hun stor politisk
innflytelse.

Om ettermiddagen sjekker vi inn på Hotel Titania i Athen, middag og
kvelden er på egen hånd.

Dag 8 - Mandag 16.april: Athen

Formiddagen er vi på en halvdags bysightseeing som inkluderer
Akropolis og det arkeologiske museet. Resten av ettermiddagen er fri til
egne opplevelser. Avskjedsmiddag på en taverna i Plaka, i gangavstand.

Dag 9 - Tirsdag 17.april: Hjemreise
Frokost, utsjekking og buss til flyplassen. SAS har avgang kl. 12.05.
Flybytte i Stockholm, beregnet ankomsttid til Værnes er kl. 18.15. Buss
til Sømna via Tosen dersom det blir nok påmeldte, eller man forlater
gruppen og tar seg hjem på egenhånd (med fly eller tog).

Kostnader
Pris pr. pers i dobbeltrom: kr. 17.498,Enkeltromstillegg: kr. 2.600,Prisen inkluderer:
 Forkurs på skolen inkl. 1 overnatting med full pensjon, 1 ekstra
lunsj, transport og 3-retters middag på Hildurs Urterarium
 Busstransport Sømna – Værnes 10. april
 Overnatting Radisson Blu, Værnes 10. – 11. april
 Fly med SAS fra Trondheim til Athen t/r
 Flyskatter og avgifter per nov.17
 Fire netter på hotel Alkyon 4* med halvpensjon (frokost og
middag)
 To netter på Hotel Titania 4* med frokost
 Matlagingskurs, to x to timer
 Kurs i gresk folkedans
 Utflukter som beskrevet i programmet
 Alle inngangsbilletter (utgjør nærmere kr 800 p.p.)
 Lokal norsktalende guide
 Busstransport som beskrevet
 Tips til guide og sjåfør(er) i Hellas
 Avskjedsmiddag på taverna i Athen
 To reiseledere fra NNPS – tilgjengelig 24 t i døgnet
 Ettersamling inkl. kaffepause og 2-retters middag
Prisen inkluderer ikke:








Reise- og avbestillingsforsikring
Drikke til måltidene
Måltider som ikke står i programmet
Frivillig tips til servitører og romservice
Ev. overnatting m/ frokost (8.-9. april) i forkant av forkurset
Ev. overnatting m/ frokost i v/ ettersamlingen
Ev. busstransport til Sømna – via Tosen 17. april (forbehold om
antall/pris)

Med forbehold om prisendringer fra operatør.

Påmelding og betingelser
1 Påmelding
Fyll ut og returner påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk skjema
på nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av NNPS.
Navnet må skrives nøyaktig slik det står i passet. Legg ved eller send inn kopi
av passet.

2 Påmeldingsfrist
Påmelding fortløpende! Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen
31. januar 2018. Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å
sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres.

3 Depositum og betaling
Depositum 2 000,- faktureres rett etter påmeldingsfristen har gått ut, og vi vet det
blir tur. Ca. 6 uker før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På
sluttfakturaen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. Ev. tillegg, eks. døgn
under forkurset eller annet ekstra, faktureres etter hjemkomst.
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.

4 Forsikring
Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende
er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Ta kontakt med ditt
forsikringsselskap dersom du er usikker.

5 Avlysning eller utsettelse av turen
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan
skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte
får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i
personlig brev direkte til deltakerne.
Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før avreise.

6 Avbestilling ved Force Majeure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette
de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer,
farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er
rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta
til. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å
reise til det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran,
tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte
årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller
burde vært kjent før bestilling.

7 Avbestilling av andre grunner
Ved avbestilling etter at påmeldingsfristen har utløpt 31. januar eller av andre
grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler:
 Avbestilling inntil 5. feb.: Gebyr likt depositum kr. 2.000.
 Fra 64 – 36 dager før avreise: 50% av reisens pris.
 Mindre enn 36 dager før avreise: reisens pris i sin helhet.
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a.
manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av den
det gjelder.

8 Endring av pris
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over.
NNPS forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer.
Reisen selges som en hel «pakke», og det vil ikke være mulig å refundere de delene
av pakken som eventuelt ikke benyttes.

9 Ved ev. endring av reiserute
Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas
forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer
som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser
som streik, stengte veier, vær- og lokale forhold kan føre til programendringer på en
gruppereise. NNPS forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i
samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

10 Bistandsbehov
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse.
Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved
påmelding.

11 Opptreden
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for
arrangøren. NNPS har rett til å avvise en reisende hvis disse kravene ikke oppfylles.
De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar.

Praktiske opplysninger

Utflukter
Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og
kondisjon. Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha fysiske
begrensninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt.

Pass og visum
Passet ditt må være gyldig for hele reisen i Hellas. Visum til
Hellas er ikke påkrevd for norske statsborgere.
Er du ikke norsk statsborger må du undersøke hvilke regler
som gjelder for deg. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du har
korrekte dokumentene med deg når du møter opp på flyplassen.

de

Vaksiner og medisiner
Ta med bekreftelse fra legen på reseptbelagte legemidler du bruker. Bekreftelsen
bør være på engelsk. Medisiner bør oppbevares i original-emballasjen. Ta kontakt
med din helsestasjon i god tid før avreise for råd.

Vi ønsker deg velkommen til lærerike og
spennende dager i vakre Hellas!

I samarbeid med turoperatøren
tilbyr Nordnorsk
Pensjonistskole deg denne vakre reisen til historiske Hellas i april.
Reiseledere på turen blir Ingrid Strand (t.h.) og Sølvi Antonsen Baustad.

For spørsmål - kontakt:

Tlf: 75 02 92 80
E-post: post@nnps.no

PÅMELDINGSSKJEMA

«Vårskole i Hellas»
9.– 17. april 2018
Tidligere
kursdeltaker

Fødsels- og personnr. (11 siffer):
Navn:
Adresse
Postnr:

Poststed:

Mobil:

E-post:

JEG ANKOMMER SØMNA 9. APRIL OG ØNSKER Å BO I:
Enkeltrom

Dobbeltrom

på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS

PÅ VÆRNES OG I HELLAS ØNSKER JEG:
Enkeltrom

Dobbeltrom

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:
Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 17. april. (forbehold om ant./pris)
Jeg planlegger å komme meg hjem med tog el. fly den 17. april, og forlater gruppen da.
Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) :

Jeg tillater IKKE at bilder av meg brukes i markedsføring av NNPS.

Dato/underskrift:

