Aðalfundur
Ferðamálasamtaka Vestfjarða,
í Skrímslasetrinu á Bíldudal
helgina 1. - 3. apríl 2011
Föstudagur 1.apríl

Kl. 18:30 - 19:30 Kvöldverður á Vegamótum*

Kl. 20:00 - 22:00 Stefnumótunarvinna næsta árs - umræður
Laugardagur 2.apríl
Kl. 8:00 - 9:00 Morgunverður á Vegamótum*

Kl. 9:00 - 10:30 Aðalfundur Ferðamálasamtaka vestfjarða
Kl. 10:30 - 11:00 Kaffihlé

Kl. 11:00 - 12:00 Kynning á Vatnavinum
Kl. 12:00 - 13:00 Hádegismatur á Vegamótum*

Kl. 13:00 - 15:00 Kynningar á þjónustu og starfsemi á
sunnanverðum vestfjörðum
Kl. 15:30 - 18:30 Skoðunarferð í Ketildali með Eaglefjord*
Kl. 19:30 Kvöldverður í Skrímslasetrinu*
Sunnudagur 3. apríl
Kl. 9:00 - 10:00 Morgunverður á Vegamótum*
*Nauðsynlegt að bóka fyrirfram - Allar bókanir og fyrirspurnir sendist í netfangið: asadora72@gmail.com

Ljósmynd: María Friðgerður Bjarnadóttir

Upplýsingar:
Gisting:

Allar bókanir og fyrirspurnir sendist í netfangið:
asadora72@gmail.com

Farfuglaheimilið á
Bíldudal:
Lýsing:						
- Handlaugar í herbergjum

- 2 sameiginleg baðherbergi í hvorum endanum á hæðinni.
- Þráðlaust net sem næst í herbergjum - frítt fyrir gesti.
- Tölva til afnota fyrir gesti sem ekki eru með tölvu
meðferðis.

- Öll nauðsynleg eldhúsáhöld og tæki eru í gestaeldhúsi.
- Gestir geta geymt mat í ísskáp, hellt uppá kaffi eða te.
- Í setustofunni eru sjónvarp, bækur, blöð og spil!

Verð: Tilboð - ekkert aukagjald fyrir uppábúið rúm
(venjul. 2000,- kr.):						
		

einsmanns herbergi

5.400,- kr.

3ja manna herbergi

11.000,- kr.

2ja manna herbergi

4ra manna herbergi

fj. herb. í boði:
1		

8.700,- kr.

14.300,- kr.

4

2

2 - m/koju +tvíbr. rúmi

Eaglefjord:
- Uppábúin rúm í íbúðargistingu

Verð: 5.500,- pr. mann miðað við að fólk sameinist um íbúðir

Veitingar:

Á Vegamótum:

Kvöldverður í Skrímslasetrinu

Kvöldverður föstudag:

á laugardagskvöld:

Kjúklingaréttur og eftirréttur

Sjávarréttaveisla úr Arnarfirði:

Hádegisverður laugardag:

Aðalréttur: Grillaður steinbítur og skötuselur

Verð: 1.900,- kr.

Matarmikil tómat-/pastasúpa m.brauði
Verð: 1.250,- kr.
Morgunverður

Forréttur: Kræklingur

Eftirréttur: Bíldudalsís
Verð: 4.900,- kr.

verð: 1.300,-

Skoðunarferð í Ketildali með Eaglefjord
- Sögumaður Jón Þórðarson
Ferðin er um þrír tímar, hafið með ykkur útivistarfatnað því við förum í smá göngutúr.						
Brottför Bíldudal kl. 15.30 ekið í rútu sem leið liggur í Hringsdal þar sem við stoppum við kumlareit og þar verður
Hringssaga krufinn. 						

Þaðan verður gengið út að Pétursvör þar sem hafnarmannvirki aldamótanna 1900 og frumgerð frystingar á sjávarfangi er
skoðuð, saga Péturs björnssonar. (Útivist 1 klst.)		
Nú er ekið sem leið liggur í selárdal og listaverk og kirkja Samúels Jónssonar skoðuð.
Á leiðinni til baka verða léttar veitingar bornar fram í rútunni.

Ljósmynd: Ignacio Lopez Moreno

