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                25. júní 2018 
 

 
 Rýni 2018  Singapúr - Bali                         

                                    
22. september – 07. október 2018 

Dagskrá                                
 
 
Kæru Rýnisfarar. 
  
Undirbúningur 19 Rýnisferðarinnar er vel á veg kominn. Við erum 183 sem förum til 
Singapúr þar af fara siðan 171 til Bali þar sem við munum bjóða upp á nokkrar 
áhugaverðar  skoðunarferðir.  
 
 

Ferðatilhögun 

 
Eins og áður hefur komið fram hefur hópnum verði skipt upp og verður flogið í gegnum 
Kaupmannahöfn og London sbr. meðfylgjandi flugáætlun. 
 
Farþegar sjá sjálfir um að koma sér til London eða Kaupmannahafnar fyrir brottför. 
Flogið verður með Boeing 777-300 ER eða Airbus A380  flugvélum Singapore Airlines.  
 
Brottfaratímar til Singpúr  
Frá Kaupmannahöfn 22. sept. kl.12.30 lending í Singapúr kl. 6.30 23. sept. 
Flugtími 11 klst. beint flug. 
Frá  London 22. sept. kl. 11.25 lending i Singapúr kl 7.45 23.sept. 
Flugtími 12 klst. beint flug. 
 
Tímamismunur milli Kaupmannahafnar og Singapúr er 7 klst. og 8 klst. milli London og 
Singapúr. 
 
Farið verður með rútum frá flugvellinum inn á hótel sem tekur um 30 mínútur. Hægt 
verður að tékka inn á herbergin við komuna. 
 
Heimferð  Rýnishlutinn 
Frá Singapúr til Kaupmannahafnar 29. september kl. 23.50 lending i Kaupmannahöfn  
30. sept. kl. 6.25.   
 
Heimferð Bali þátttakendur 
Frá Bali 6. október síðdegis / kvöld gegnum Singapúr til London eða Kaupmannahöfn. 
Lending að morgni 7. okt. kl. 5.55 / 7.45 í London eða Kaupmannahöfn kl. 6.25. 
 
Dagskráin í Singapúr.  
Ath. þessi dagskrá er ekki endanleg og er því birt með fyrirvara. 
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 Dagskrá fyrir Singapúr 23. sept. til 29. sept. 
 

 

23. september.  Sunnudagur. 

 
Kl. 9.00 til 19.00  
Frjáls tími til að skoða nær umhverfið eða hafa notalegt á hótelinu.  
 
Kl. 19.00 Singapore by night:  Farið frá hóteli með rútu sem ekur niður að Singapore 
ánni. Farið í siglingu um ána í Bum bátum þar sem gefur að líta hinar miklu andstæður 
arkitektúrs gamalla bygginga og nýrra skýjakljúfa. Siglt undir margar gamlar og nýjar 
býr sem tengja saman borgahlutana. 
Sjávarréttarkvöldverður ( innifalinn ) á einum af fjölmörgum veitingastöðum á 
Roberstson Quay svæðinu sem liggur meðfram ánni. Farið að heimsins stærsta 
gosbrunni og á kvöldmarkað i Burgis streat.  
Komið heim á hótel um kl 22.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. september. Mánudagur. 

 
Kl. 10.00 Gardens by the bay.  
Farið með rútu frá hótelinu að Gardens by the bay. Heimsóttir verða 10 fallegustu Sky 
Gardens i heimi, sem staðsettir eru á 100 hektara svæði. Í görðunum eru yfir milljón 
plöntur og 5.000 tegundir. Á svæðinu er stærsti ylgarður heims ( Flower dome )  
samkvæmt Heimsmetabók Guiness. Í ylgarðinum hafa verið settir upp 10 mismunandi 
garðar með plöntum frá 5 heimsálfum. Gengið verður um 130 m langa göngubrú sem 
staðsett er í 25 metra hæð og gefur góða yfirsýn yfir svæðið. 

 
 
Komið heim á hótel um kl 13.30 Eftirmiðdagur og kvöldið frjálst. 
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25. september. Þriðjudagur. 

 
Kl. 9.30 Fræðingar. 
Þar sem fjöld verk- og tæknifræðinga i hópnum er rúmlega 100 manns þurfum við að 

skipta hópnum í tvennt þennan daginn þ.e. hóp A og hóp B, þannig að við verðum 

rúmlega 50 í hvorum hópnum. Skoðunarferðirnar speglast þennan daginn. 

 

Hópur A mun byrja á því að heimsækja Singapore City Gallery safnið  

https://www.ura.gov.sg/Corporate/Singapore-City-Gallery. Safnið verður opnað að 

nýju i byrjun september eftir gagngerar breytingar með nýjum sýningabúnaði og 

sýrningasölum. Hópurinn fær kynningu og fræðslu á skipulagi borgarinnar, landnotkun 

og fleira, auk þess sem safnið verður skoðað. 

 

Kl. 12.00  Léttur hádegisverður.  
  

Síðdegis mun hópurinn heimsækja NTU tækniháháskólan, Nanyang Technological 

University. NTU Nanyang Technological University er rankaður sem besti 

tækniháskólinn í Asíu og nr. 12 i heiminum. 33.000 nemendur stunda nám i skólanum  

 

Hópur B byrjar á að heimsækja NUS háskólann, National University of Singapore 
http://www.nus.edu.sg/ og Singapore City Gallery eftir hádegi.  
 
Kl. 12.00  Léttur hádegisverður.  
 

Báðir hópar koma heim á hótel um kl 16.00. 

 
Kl. 10.00 Makar - Peranakan slóðir  
 
Farið verður i skoðunarferð á svæði Peranakanan Babas (karlar ) og Nonya ( konur ) 
sem er samheiti frumbyggjanna sem settust fyrst að i Singapúr. Að lokinni heimsókn í 
kryddgarðinn verður gengið um verslunargötur Penanakan svæðisins sem byggt var á 
árunum 1920- til 1930. Í lokin verður boðið upp á smökkun á ýmsum Peranakan 
smárréttum. 
 
Komið heim á hótel um kl 13.30 
 

 
 
 
Kl. 20.00 – 22.00  Sameiginlegur kvöldverður fyrir allan hópinn i veislusal ( Ballroom )  
Furama City Center hótelsins sem við gistum á. Fjölbreytt veisluhlaðborð ásamt 
drykkjum þ.e. gosi, víni og bjór. Allt innfalið. 
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26. september. Miðvikudagur. 

 
Frjáls dagur 
Tilvalið að skoða eitthvað af eftirfarandi stöðum. Universal studios, dýragarðinn, 
verslunargötur, hvíld við laugina eða annað áhugavert. Einnig er tilvalið að skoða 
Marina Sand Bay bygginguna, sem talin er vera ein áhugaverðasta bygging í 
heiminum. Byggingin hýsir 5 þúsund hótelherbergi, ótal verslanir, söfn, veitingastaði 
spilavíti, skemmtistaði og fleira og fleira 
https://www.marinabaysands.com/ 
    

   

Marina Sands byggingin                                    Sundlaug á efstu hæð á Marina Sands 
 

27. september. Fimmtudagur. Fræðingar 

 
Farið með rútu frá hóteli kl 9.20 
Heimsókn í nýju Schneider  nýsköpunar miðstöðina í Singapúr sem var opnuð í mars 
2018. Þetta er fyrsta Innovation Centre sem Schneider opnar utan Evrópu og US. 
Byggingin er 18.000 fermetrar. Í miðstöðinni vinna um 1.200 manns við nýsköpun og 
þróun á ýmsum búnaði. 
https://www.schneider-electric.com.sg/en/work/campaign/innovation/overview.jsp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagskrá heimsóknar. 
 
Introduction of Schneider Electric, Smart City, Mega Trend, Schneider story 

: EcoStruxure wall 

: Ecostruxure for Building 

: Ecostruxure for Plant 

: Ecostruxure Data Centre 

: Ecostruxure Power 
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Kl 12. Hádegisverður á eigin vegum. 

 
Kl 13.00- 15.00. 
 
Heimsókn til ST Engineering https://www.stengg.com/en/singapore-technologies-
engineering/. ST Engineering er ein stærsta verkfæðistofan í Asíu með aðstöðu í 
Singapúr sem og öðrum 100 löndum. 
 

 
 
Komið heim á hótel kl 16.00 
 
Kvöldið frjálst. 
 
Makar 
Frjáls dagur til sólar slökunar, verslunarferða, skoðunarferða eða annars sem hugurinn 
girnist. 
 

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

                                   Sundlaugin á Furama city hótelinu 
 
 
                               
 
 
 
 
                               
 
 
                           
                                 Morgunverðasalur á Furama city hótelinu 
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28. september.            Föstudagur.  

 
Kl. 09.00 til 13.00    
Fræðingar: Heimsókn í tæknifyrirtæki eða borgarferð með mökum. 
 
 
Kl. 09.00 – 12:30   

Makar - Borgarferð  

Lagt af stað með rútu kl. 9:00 í skoðunarferð um borgina þar sem nokkrir sögufrægir 

staðir og byggingar verða heimsóttar. Orkideu garðurinn verður heimsóttur þar sem 

ræktaðar eru yfir 60.000 plöntur. Einnig verður farið um Little India borgahlutann auk 

fjölda annarra áhugaverðra staða.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Frjáls síðdegistími og kvöld. 
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29. september. Laugardagur. 

 
Frjáls dagur.  
Fyrir þá sem fara til Kaupmannhafnar eða Bali síðdegis er tilvalið að fara i miðbæinn 
eða skoðunarferð á eigin vegum.  
 
Heimferð Rýnishóps til Kaupmannahafnar 
Brottför með rútu frá hóteli um kl. 20.15. Flugtak kl. 23.50 lending í Kaupmannahöfn  
30. sept. kl. 06.25. 
 
Ferð til Bali. 
Hópnum hefur verið skipt upp i fjóra hópa sem mun fljúga frá Singapúr til Balí um 
morguninn og síðdegis. Farþegar verða sóttir með rútu á hótelið í Singapúr þaðan sem 
ekið verður út á flugvöll. 
 
Eftir lendingu á Bali förum við með rútum inn á hótelin, um 30 mínútna akstur. Í boði 
verða fimm áhugaverðar ferðir um eyjuna meðan á dvöl okkar stendur.  
 
Kveðja frá fararstjórn.  
 

                       
Jóhannes benediktsson  Eva Yngvadóttir                         
Sími 665-6130  Sími 665 - 6078                            
johannes.benediktsson@efla.is                         eva.yngvadottir@efla.is   
 

     
Hreinn Ólafsson  Þorvarður Jóhannesson 
 Sími 693 - 7401  Sími +47 40 746 748 
 hreinn.olafsson@reykjavik.is  thorvardurj@simnet.is 
  


