Íslandstúrur
7.a & 7.b
í Eysturskúlanum

Mánadagin 30. mai - hósdagin 2. juni

2022

Trygdarskipan
Á ferðini hava øll hvør sítt nummar. Eisini hava øll ábyrgdina
av at kanna, um viðkomandi, ið stendur yvir av eins egna
navni, er til staðar, hvørja ferð vit koma ella fara onkustaðni.
1. Niklas
2. Óli
3. Elias
4. Samuel
5. Emma N.
6. Sofía H.
7. Teitur
8. Tóri
9. Isabella
10. Eva
11. Silas I.
12. Ólavur
13. Inga
14. Nicole
15. Sámuel
16. Kristin
17. Lóa
18. Liva
19. Martin
20. Ørvur
21. Hákun
22. Jónas
23. Sóleyð
24. Silja
25. Baldur
26. Fríði
27. Katrin S.
28. Sofía M.
29. Dávid
30. Luka Eyðun
31. Emma M.
32. Heiða
33. Róar
34. Valdemar
34. Gabriella
36. Tita
37. Silas J.
38. Rókur
39. Katrin J.
40. Aimelia
41. Lukas
42. Hanus
43. Rúni
————————————————————————
Eru bráðfeingisboð frá foreldrum ella næmingum:
Rúni: fartlf. 218463
Sóleyð: fartlf. 211852
Niklas: fartlf. 253982

Mánadagur 30. mai
Hendan dagin fara vit ikki í skúla, men møtast á Farstøðini kl. 11.00 Eftir
ætlan leggur Norrøna frá landi kl. 13.00. Vit checka inn, beint áðrenn vit
fara umborð. Passini og tryggingar-kortini, ið tit longu hava klistrað í
passini, skulu handast Rúna og Niklasi, tá vit eru komin umborð. Tey , ið
hava tørv á sjóverkstablettum, geva Rúna ella Niklasi tær at umsita.

Norrøna:
Norrøna varð bygd í 2003 og
seinast dagførd í 2021. Hon er
165 m long og 30 m breið. Hon
hevur 366 kabinur og kann hýsa
1482 ferðandi. Norrøna kann
taka 800 persónbilar ella 130
trailarar. Sum oftast eru bæði
ferðafólk í persónbilum og
trailarar við vøru við. Skipið
kann sigla 21 knob og kostaði
uml. 93 mió. €.







Minnist til:
Á ferðini umboða vit Føroyar, Eysturskúlan og
okkum sjálvi. Latið okkum umboða hesi væl!
Vit eru umborð á Norrønu saman við nógvum
øðrum ferðandi, tí kunnu vit ikki tuska og spæla
sum vit vilja. Vit mugu vísa virðing fyri øllum við
góðum atburði.
Í seinasta lagi kl. 00:00 eru øll í sínum kamari.
Summi vilja sova — tað skulu tey sleppa.
Vísið góðan fólkaskikk!

Hesi støðini vitja vit:
Hyggið eftir pílunum, sum vísa til støðini, vit fara at vitja:
- Seyðisfjørður
- Egilsstaðir
- Mývatn
- Dimmuborgir
- Námaskarð
- Neskaupstaður

Dimmiborgir, Námaskarð og Mývatn

Neskaupstaður

Týsdagur 31. mai
Kl. 7.30 eta vit morgunmat saman. Takið svimjiklæði,
handklæði, ryggsekk og annað, tit hava tørv á við. Vit fáa
matpakkar frá Smyril Line at hava við á dagsstúrunum.
Norrøna leggur at í Seyðisfirði kl 9.00. Vit ganga saman í land
og fara beinanvegin í bussin og koyra til Dimmuborgir,
Námaskarð og Mývatn. Her hugna vit okkum, hyggja at
íslendska landslagnum og svimja í heitum undirgrundsvatni.
Út á seinnapartin koyra vit aftur til Seyðisfjarðar og eta
nátturða saman umborð á Norrønu. Eftir nátturðan er fríløta,

Námaskarð

Mývatn
Dimmuborgir

Viðv. mati umborð, so er okkara ferð “all-inclusive”. Vit fáa eitt armband hvør, ið
gevur okkum atgongd til máltíðirnar og matpakkar og drykkir til útferðirnar.
Máltíðirnar eru:
Morgunmatur
Døgurði
Nátturði

kl. 07:00-10:00,
kl. 12:00- 14:00
kl. 18:00-20:00.

Mikudagur 1. juni
Møtast til morgunmat kl. 7.30. Kl. 9.00 fara vit í land og koyra
til Neskaupstaðir. Har eru útisvimjihyljar við rusjibanum og
heitum pottum. Her hugna vit okkum nakrar tímar, og um tíðin
verður til tað, ganga vit okkum ein túr. Á veg heimaftur steðga
vit á í Egilstøðum at keypa. Vit skulu verða umborð á Norrønu
kl. 19.00, tí hon leggur frá landi kl. 20.00.

Hósdagur 2. juni
Vit sova til vit vakna. Vit skulu tó hava
etið morgunmat áðrenn kl. 10.00. Fríløta,
har vit hugna okkum, spæla og annars gera
tað, okkum lystir. Eftir ætlan leggur
Norrøna at í Tórshavn kl. 16.00.

Hetta hava
vit við:











Toiletlutir (tannbust, tannkrem, sjampo osfr.)
Hóskandi klæði og skógvar til útferðir og at vera
umborð í.
Pass, tryggingarkort og lummapening við skili.
G.G. Allur matur umborð, matpakkar til útferðir og
felagstiltøk, s.s Mývatn og svimjing ER goldið fyri.
Um lummapeningur er í reiðum peningi ella á korti,
avgera tit sjálvi.
Lítlan ryggsekk til úferðirnar
Helst 2 stk svimjiklæði og 2 stk handklæði.
Kortspøl, borðspøl til hugna og samveru umborð
Tað er loyvi at hava fartelefon við, men tað er sera
umráðandi, at vit eru saman hendan túrin, og meta
vit, at telefonin fer við ov nógvari tíð, so samla vit
telefonirnar inn.

Soleiðis sova vit á umborð:
Kamar 1
Óli
Teitur
Ólavur
Ørvur
Kamar 2
Sámuel
Martin
Elias
Hákun
Kamar 3
Jónas
Silas I.
Silas J.
Dávid
Kamar 4
Rókur
Hanus
Lukas
Fríði

Kamar 5
Tóri
Samuel
Kristin
Kamar 6
Luca Eyðun
Róar
Baldur
Kamar 7
Sofía H.
Emma N.
Lóa
Inga

Kamar 8
Isabella
Eva
Liva
Emma M.
Kamar 9
Silja
Katrin J.
Nicole
Kamar 10
Aimelia
Sofía M.
Tita
Kamar 11
Gabriella
Katrin S.
Heiða

