
 

 

BETT 2011 - skólafagsýning 

Tölvupóstur: bett@nyherji.is 

Ágæti viðtakandi 

Eins og undanfarin ár verður Nýherji í samstarfi við Úrval Útsýn með hópferð á þessa áhugaverðu skólasýningu 
sem er sú stærsta sinnar tegundar í Bretlandi.  Að þessu sinni verður farið með Flugleiðum og Iceland Express 
og verður gist á glæsilegu hóteli í miðborg London. 

Ferðatilhögun 
Frá Keflavík 12. janúar kl 7:00 eða 9:00 
Lent í London kl 10:00 eða 12:00 
Komið á hótel 2 klst síðar 
 
Frá London 16. Janúar kl 12:00 eða 21:00 

 
Verð á mann í tvíbýli: 104.900 
Verð á mann í einbýli: 129.900 
M.v. gengi 1.9.2010. 
 

Innifalið í ferð: 

Flug 
Ferðir til og frá flugvelli í London 
Flugvallaskattar og gjöld 
Fararstjórn frá Nýherja 
Gisting í 4 nætur á Holiday inn  
Rútuferðir að og frá sýningu 
 Fimmtudag kl 9:30 og heim kl 16:00 
 Föstudag kl 9:30 og heim kl 14:00 
Veglegur enskur morgunverður 
Kokkteill á fimmtudagskvöldið kl 18:30-20:00 

The Holiday Inn Bloomsbury 

• Glæsilegt 4* nýtískulegt hótel í hjarta West End London 

• Góð staðsetning stutt frá leikhúsum London 

• 160m að næstu neðanjarðarlest (Russell Square) 

• Aðeins 10 mín. gangur að British Museum 

• Stutt að Oxford Str. (1,5km), Covent Garden og Soho 

• Mjög auðvelt að komast á sýninguna 

• Rútuferðir báða daga 

• Enskur morgunverður innifalinn 
 Egg, beikon, pylsur, tómatar, sveppir, brauð, ostar osfrv. 

 
 Frábær þjónusta á hóteli, vinalegur hótelbar og írskur pub. 
 

 

Hótelið hentar mjög vel þeim sem vilja nýta 
tímann sem best.  Það er auðvelt að skreppa í 
verslanir eftir sýningu enda hótelið aðeins 
steinsnar frá Oxford str.  Á kvöldin er svo fljótlegt 
að fara niður í Soho eða Leicester Square sem 
iðar af mannlífi.  

Bókið fyrir 15. nóvember hjá Úrval Útsýn, s: 585 4000, www.uu.is 
BETT 2011 – sýningin 

Tölvu- og hugbúnaðarsýning fyrir kennara, stjórnendur og 
tölvufólk í skólastarfi 

Stærsta sýning sinnar tegundar í heimi 

Staðsett í Kensington Olympia, London 

Opnunartími: 

 

12. – 14. janúar frá 10-18. 

15. janúar frá 10-16. 

 

Ókeypis aðgangur 

Um 30.000 gestir 

Úrval fyrirlestra um kennsluaðferðir og nýjungar 

 
Tæplega 700 sýningaraðilar 
98% gesta segja að BETT sé besta skólasýningin í Bretlandi 
90% gesta gefa sýningunni frábæra einkunn til þess að finna nýjungar. 

 

www.bettshow.com 

BETT 2011 – frábær ferð 

• Frábær ferð fyrir hópa jafnt sem einstaklinga.   

• Mjög skemmtileg ferð fyrir hópa sem vilja sameina 
vinnu og skemmtun.  Ferðatími er stuttur og nýtist 
hver dagur mjög vel. 

• Auðvelt að hittast á kvöldin á góðum veitingastöðum 
og fara á skemmtilegar leiksýningar.  Flest leikhús í 
5-10 mín. fjarlægð frá hóteli. 

• Sunnudagur nýtist mjög vel, brottför ekki fyrr en kl 
17:00 fyrir seinna flug. 

• Útsölur í hámarki og opið fram á kvöld 

• Kokkteill á fimmtudagskvöldið í boði Nýherja þar 
sem hópurinn hittist. 

London 
12.—16. 
janúar 



 

 

BETT 2011 - skólafagsýning 

Tölvupóstur: bett@nyherji.is 

BETT 2011 – fyrir hvern? 

• BETT hentar öllum sem hafa á huga á upplýsingatækni og 
skólastarfi.  Þar má finna lausnir við allra hæfi á 
aðgengilegan hátt og kynnast notkun þeirra frá fyrstu 
hendi. 

• BETT er ekki eingöngu tæknisýning heldur vettvangur 
breytinga á kennsluháttum með notkun á upplýsingatækni. 

• Frábær sýning fyrir kennara sem vilja kynna sér nýjungar 
 

Kynntu þér málið á www.bettshow.com 

 

BETT 2011 – hvað þarf að hafa í huga? 

• Panta ferð tímanlega þar sem sætaframboð og valkostir í 
hótelherbergjum eru takmörkuð. 

• Skrá sig á netinu svo að aðgangspassinn berist í tíma – skráning 
er ókeypis. 

• Skipuleggja ferðina með því að skoða framboð á heimasíðunni.  
Þá verður sýningin hnitmiðuð og auðveldara að rata um 
sýningarsvæðið 

• Velja fyrirlestra – þeir vinsælustu geta selst upp. 

• Bóka fundi með áhugaverðum sýnendum 

• Skrá BETT á Facebook / Twitter til að fylgjast með 

BETT 2011 – 10 góðar ástæður 

1. Tæplega 700 sýningaraðilar með vélbúnað, hugbúnað, efni, 
þjálfun, þjónustu og margt fl. 

2. Sótt af tæplega 30.000 fagaðilum 

3. Tækifæri til þess að snerta, prófa og bera saman lausnir fyrir 
öll skólastig 

4. Aðgangur að ókeypis þjálfun og aðstoð 

5. Tækifæri til þess að hitta framleiðendur þeirra lausna sem eru 
nú þegar í notkun hér á landi 

6. Nýjungar sýndar sem ekki hafa sést áður 
7. Tækifæri til funda með fagaðilum 

8. Yfir 100 fyrirlestrar um fjölbreytt efni 
9. Sérstök svæði tileinkuð hugbúnaði og sérkennslu 

10. Innsýn í skóla framtíðarinnar 

 
Einnig má nefna að ferð á BETT er einstaklega markviss með 
lágmarks ferðatíma þar sem tíminn nýtist til hins ýtrasta.  
Skipulag ferðarinnar er þrautreynt og er reynt að láta hlutina 
ganga snurðulaust svo að ferðin nýtist sem best. 

 

BETT er frábær ferð til þess að sameina vinnu og skemmtun 
og hitta samstarfsfólk úr íslensku skólastarfi. 

London 

London er einstaklega skemmtileg og fjölbreytt borg.   

Í London má finna ógrynni söngleikja og leikhúsa á 
heimsmælikvarða 

Dæmi um áhugaverða viðburði:  

•Cirque du Soleil 

•Gauguin sýning 

•Flashdance 

•British museum 

•Madame Tuessauds 

•Charlie Chaplin exhibition 

•James Bond Thames ride 

•Ripleys believe it or not 

•Billie Elliot 

•Chicago 

•Dirty Dancing 

•Grease 

•Les Miserables 

•Mamma Mia 

•We will rock you 

•Thriller – Live 

•London Eye verður opið 

•Fótbolti þessa helgi:  

  Chelsea - Blackburn Rovers 
  Tottenham Hotspur - Manchester United 
  West Ham – Arsenal  

London 

Í London er ótrúlegur fjöldi heimsklassa veitingastaða við 
allra hæfi.  Ef velja á vinsæla staði þarf oft að bóka borð 
með góðum fyrirvara. 

Tilboð og nánari upplýsingar má t.d. finna á 
www.lastminute.com, www.london-eating.co.uk og 

www.timeout.com 

 

Við minnum á að stéttarfélögin styrkja félagsmenn til námsferða og er upplagt að nýta sér slíkt og fara á BETT 


