
 

SOMMERAKADEMIET  
De gode opplevelsene. 

TEMATURER I VESTERLED 2018 
 

Turene i Vesterled har utreise fra Bergen med direkte fly  
til Orknøyene, Shetland og Færøyene.  

Turen til Skottland og Ytre Hebridene går med fly fra Bergen til Aberdeen 
videre med fly til Ytre Hebridene. 

Vårturen til Wales har utreise fra Bergen, med fly til Gatwick London 
 

Sommerakademiet arranger private turer for:  
lag, organisasjoner, tematurer og studieturer i Vesterled.  

Det kan og arrangeres temakvelder i Norge om Vesterled, ta kontakt. 
 

 
NY DESTINASJON I 2018. EN VÅRTUR TIL WALES I STORBRITANNIA. 

   
VÅRTUR TIL WALES, TEMA ER: KULTUR, ULL OG HANDVERK 26.april – 3.mai.  

En reise til eksotiske og frodige Wales er et nytt reisemål og med nye opplevelser. Et besøk til 
«ULL-festivalen» Wonder Wool er en del av programmet. Reise i sør og vest Wales. Det tilbydes 
kurs, demonstrasjoner og aktiviteter innen tekstilhandverk.    Turen passer for alle.  
 
 

    
KULTUR OG STRIKKETUR TIL SHETLAND. 26.mai -2.juni. 

Ekstratur: 11.-15.august. (noen få ledige plasser) 
Fokus på strikking, kultur og historie. Mye å oppleve på Shetland, mye historie er knyttet til Norge. 
Turen passer også for menn, tro det eller ei! Strikking er en viktig del av Shetland sin historie. 
Småskala næring på dette området er aktuelt for distriktsutvikling i Norge.  
En lærerik og inspirerende tur til Shetland, kan anbefales. 
 



 

   
ORKNØYENE 30.juni-7.juli.  Ekstratur: 23.-30.juni.(noen få ledige plasser) 

Handverk, kultur og historie. En opplevelse å se disse øyene i vest, ikke minst et møte med folket. 
Orknøyene er rik på eldre historie, et av de stedene i Europa der er samlet mest historie. Kunst og 
handverk er utbredt på øyene. Vi besøker store deler av øyriket som består av 70 øyer. 
 
 

        
FÆRØYENE 18.-25.juli. 

Et friskt og annerledes reisemål, et besøk til disse øyene er noe man husker. Historie, handverk,  
kultur og natur. Dette samfunnet er en del av vår nære historie, det merkes godt. 
 

      
YTRE HEBRIDENE:   10.-17.september (kan bli endring av dato) 

Kultur, natur, historie og handverkstur til de eksotiske øyene, de ligger på ”kanten av verden”. 
Konferansen North Atlantic Native Sheep and Wool arrangeres for 8. gang og er en del av 
programmet. Konferansen er et resultat av Karin Flatøy Svarstad sine aktiviteter i vesterled 
gjennom mange år.    

TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I DET OPPSATTE PROGRAMMET FOR 2018. 
 

Grunnet stor interesse er det satt opp ekstra turer til noen av destinasjonene  
Prinsippet først til møllen gjelder for alle turene, selv om man står oppført på listen. 

 

For mer informasjon kontakt:  

Sommerakademiet  
Karin Flatøy Svarstad 

Mobil:+47 952 15 399  E-mail:sa@somak.no     www.sommerakademiet.com 
 
 


