Nordisk Rosenweekend 2012 i Island
Roser på marginalen!
Islannin Ruususeura (Roseklubben i den Islandske
haveforening, Garðyrkjufélag Íslands) kutsuu pohjoismaiseen
ruusuviikonloppuun Islantiin 27.-29.7.2012. Tiedossa on kolme
tehokasta päivää. Siksi tulopäiväksi on varattava 26.7. ja
lähtöpäiväksi 30.7. On myös mahdollista saapua aiemmin tai
viipyä pidempään omien toiveittenne mukaisesti.
Gestamottakan ehf–Your Host Reykjavík huolehtii
rekisteröinnistä ja muista järjestelyistä. Seuran www-sivut
avautuvat 15.12.2011 ilmoittautumiseen sekä samoin kaikki
sivujen hyödylliset ja välttämättömät linkit helpottavat omaa
matkasuunnitteluanne. Gestamottakan ehf –Your Host auttaa
mielellään matkajärjestelyissä ennen ja jälkeen varsinaista
ruusuviikonloppua. <yourhost@yourhost.is>

(Landbrugsuniversitetet) puutarhurikoulu. Vieraillaan uusien
kortistekasvien näytepuutarhassa ja trooppisissa
kasvihuoneissa mm. Euroopan suurimmalla banaaniviljelmällä.
Sen jälkeen nähdään taimistoviljelmä Nátthagi, Ólafur S.
Njálsson esittelee kasvivalikoimaansa, tuontikasveja ja omaa
tuotantoa. Sieltä ajetaan edelleen Thingvelliriin, missä käydään
tutustumassa Islannin historiaan. Lounas ulkona, missä Islannin
valtiopäivät (Althing) perustettiin vuonna 930. Ajetaan sinisen
Thingvallasön (Þingvallavatn) länsipuolta kohti geotermista
voimalaitosta Nesjavellirissa, jossa saamme tietoa
maalämmöstä. Sieltä ajetaan pitkin Atlantinselkää
(Atlantsryggen) ja noin puolen tunnin ajomatkan jälkeen tullaan
Vilhjálmur Ludvikssonin kesäpaikkaan Brekkukotiin, missä
virkistäydytään ja syödään grilliruokaa ulkona. Hänellä on pieni
istutettu luonnonmetsä (17 ha), ruusujen koealue ja kukkivia
pensaita. Nähdään vastaistutettuja suomalaisia, venäläisiä ja
liettualaisia hedelmäpuita ja keskustellaan. Tähän päättyy
pohjoismainen ruusuviikonloppu 2012 (Nordisk Rosenweekend
2012).

Roser på marginale

Ohjelma NRW on pelkistetysti:
Torstai 26.7.2012 Saapuminen ja ilmoittautuminen hotellissa.
Perjantai 27.7. 8.30 - 17.30. Aamuilmoittautumisten jälkeen
toivottaa Islannin ruususeuran edustaja Samson B. Harðarson
tervetulleeksi ja avaa aamupäivän konferenssin. Pohjoismaiden
edustajat kertovat löytöruusuprojektien tuloksista Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa ja miten tietoja hyödynnetään tulevissa
ruusuohjelmissa. Ruusuista saamme tietoa vielä tanskalaiselta
ruusutuottajalta. Matkan puutarhavierailujen taustaksi saadaan
tietoa Islannin luonnonolosuhteista. Aamiainen syödään Cafe
Florassa Reykjavikin kasvitieteellisessä puutarhassa, mihin
ruokailun jälkeen tutustutaan. Seuraavaksi käydään vastaavatussa ruusutarhassa RSB:n vieressä. Se on ruususeuran ja
Reykjavikin puutarhatoimen yhteishanke. Sitten lyhyt
bussimatka Ruususeuran hoitamien ruusujen luokse, paikka on
Höfdaskógur, Hafnafjördur. Paluu hotelliin 17.30. Ilta vapaata.
Lauantai 28.7. 8.30 - 17.30. Puutarhavierailu: Kolme yksityistä
ruusupihaa aamupäivällä Reykjavikin alueella. Kevyt lounas
ulkona vihreässä, Hermanns mindeshave Guðmundarlundur.
Sen jälkeen vieraillaan Garðabærin kylässä kolmessa erilaisessa
maalaispihassa, joissa on ruusuja, heiniä ja kukkivia pensaita.
Paluu hotelliin noin 17.30.
Kello 19.30 - 22.30 juhlaillallinen, Vík - Söfarts- og fiskerimuseet
ved havnen (satamassa Merenkulku- ja kalastusmuseo).
Sunnuntai 29.7. 9.00 – noin 20.00. Opastettu sunnuntaikävely:
Ajetaan itään Hellisheiðin yli (Atlanninselkä, joka erottaa
amerikkalaisen mannerlaatan euraasialaisesta mannerlaatasta)
kohti Hveragerðitä, missä on Maatalousyliopiston

Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut hoidetaan sähköisesti.
Maksaminen voidaan hoitaa pankkisiirrolla.
Ilmoittautumissivut avautuvat 15.12.2012 internet-linkillä:
<www.yourhost.is/nordiskrosenweekend2012>.
Osallistumiskustannukset ovat 285 euroa ja ilmoittautuminen
ja maksut suositellaan hoidettaviksi 20.3.2012 mennessä.
15.4.2012 jälkeen ilmoittautuneille ja maksaneille ei voida enää
taata osallistumisoikeutta. Osallistumismaksut kattavat
ilmoittautumiskulut, ohjelmanmukaiset matkat, ruuan,
juhlaillallisen, lounaat ja matkaeväät sekä päättäjäisten
grilliruuan. Ennen 1.6.2012 tehdyt peruutukset korvataan
osallistumismaksun osalta 75 %:sti, sen jälkeen tehtyjä
peruutuksia ei korvata lainkaan.
Hotellit: Vaitoehtoina ovat hotellit Grand Hotel Reykjavik ja
Cabin Hotel, joissa hinnat alkaen 85 euroa 1 hengen
perushuone ja 102 euroa kahden hengen perushuone, ja 134154 euroa isommat kahden hengen huoneet. Tarkempaa tietoa
saa ilmoittautumislomakkeesta.
Lentoliput: Suosittelemme ja korostamme, että hankitte
lentoliput elektronisesti mahdollisimman pian. Halpoja lippuja
on rajallisesti ja ne myydään ensiksi. Tietysti on paljon eri
lentoytiöitä ja hintaryhmiä. Ajankohta on Islannissa vilkasta
turistisesonkia tulivuorenpurkauksen ja tuhkasateen jälkeen.
Käännös suomeksi Eila Palojärvi

