
 

Eins og undanfarin ár verður boðið upp á ferð til Birmingham á sýninguna,  

    The Education Show.   

Sýningin sem verður haldin 15. – 17. mars 2018 hentar kennurum og 

leikskólakennurum sérlega vel.  Þeir sem áður hafa farið á þessa sýningu sem haldin 

er árlega lofa hana sem frábæra alhliða sýningu.  Skráning á sýninguna er á vefslóð 

sem gefin er upp hér að neðan.  Frítt er inn en skráningargögn verða send í pósti til 

þeirra sem skrá sig tímanlega á heimasíðu sýningarinnar.  

Á sama tíma og þessi sýning er verður líka  HOBBY Crafts og  Sewing  þessar 

sýningar eru mjög áhugaverðar fyrir textil og handavinnukennara. Aðgangseyrir á 

þessa sýningu er innifalin föstudaginn 16. mars. 

Pakki  A - 4 nætur 

Flogið til Manchester, morgunflug miðvikudaginn 14. mars / rúta til Birmingham. 

Sunnudaginn 18. mars verður haldið heim til Íslands frá Manchester, hádegis flug 

Verð kr. 133.700.– m.v. tvíbýli. Aukakostnaður fyrir einbýli kr. 26.100.- 

Pakki B - 4 nætur 

Flogið til Manchester, morgunflug miðvikudaginn 14. mars / rúta til Birmingham. 

Sunnudaginn 18. mars verður haldið heim til Íslands frá London kvöldflug. 

Verð kr. 136.100.– m.v. tvíbýli. Aukakostnaður fyrir einbýli kr. 27.600.- 

Pakki C - 3 nætur 

Flogið til Birmingham, morgunflug fimmtudaginn 15. mars / rúta beint á sýningu. 

Sunnudaginn 18. mars verður haldið heim til Íslands frá Manchester hádegisflug. 

Verð kr. 129.400.– m.v. tvíbýli. Aukakostnaður fyrir einbýli kr. 19.500.- 

 

Gist verður í Birmingham / London enskur morgunverður innifalinn. 

Akstur frá hóteli að sýningarsvæði verður fimmtudaginn 15. mars kl. 9:00 og tilbaka á  

hótel kl. 16:00  og föstudaginn 16. mars kl. 9:00 frá hóteli og tilbaka á hótel kl. 14:00. 

Pakki B / laugardaginn 17. mars verður farið með rútu til London og gist þar eina nótt.  

Bókun í ferðina er á  www.fararsnid.is  

Sýningin: www.education-show.com/ 

Hótel í Birmingham Radisson Blu   

Hótel í London  Melina White House 

 

Fararstjóri er Ólafur Sigurðsson. 

Allar fyrirspurnir óskast sendar til  

olisig@varmas.is eða  jonkarl@fararsnid.is  

http://www.hobbycraftshows.co.uk/birmingham/spring/
http://www.sewingshow.co.uk/
http://fararsnid.is/
https://fararsnid.is/syningar/the-education-show-birmingham/
http://www.education-show.com/
http://www.radissonblu.co.uk/hotel-birmingham
http://hotels.etrip.net/Hotel/Melia_White_House.htm

