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Denne rejse er for jer, der vil opleve Færøerne på en aktiv måde,
hvor I kommer helt tæt på naturen.

Vi har sammensat et program, hvor I rejser rundt i bil på egen
hånd, men vi har sørget for indkvartering i tre forskellige byer og
guidede vandreture på fire af dagene. Glæd jer til at indånde den
friske luft og få vind i håret, se græssende får og farverige huse,
samt vandre ad bygdestier og på Færøernes højeste bjerg.

Denne unikke tur byder både på skønne vandreture med lokale
guider samt mulighed nyde dele af turen på egen hånd i jeres
egen bil og på gåben. Hvis du elsker at vandre i naturen, og du
drømmer om at opleve Færøerne, så dette rejsen for dig!

Bemærk: Afrejsedagen for denne tur er som udgangspunkt
fredag. Ønsker I at tage afsted på andre dage, er dette på
forespørgsel.

Kom tæt på Færøernes natur og kultur med en lokal
guide

Oplev bl.a. Færøernes højeste fjeld, Slættaratindur

Nyd udsigten til dramatisk kyst og indsøer på
vandretur ved Hvannhagis

Spot søpapegøjer og mange andre på "fugleøen"
Mykines

Gå på opdagelse i Tórshavns idylliske gamle bydel

Mulighed for at tage en udflugt til
Vestmannabjergene



Dagsprogram
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Dag 1 - Fredag: Afrejse fra
Danmark | Ankomst til
Vágar lufthavn
I flyver fra København med Atlantic Airways til
Færøerne og lander i Vágar Lufthavn senere samme dag.
Når I har hentet jeres lejebil i lufthavnen, kan I køre en
tur til bygden Gásadalur, som var den sidste af de
færøske bygder, der ? k vejforbindelse. Nyd stilheden og
den storslåede udsigt over Tindhólm.

Overnatning: Hotel eller B&B på Nordøerne

Dag 2 - Lørdag: Vandretur
på øen Svínoy

Dagen i dag byder på en smuk vandretur på øen Svínoy,
som er en af de første bosættelser på Færøerne.

I kommer til Svínoy via færge fra øen Viðoy, og glæd jer
til denne bådtur. Den byder nemlig på nogle helt
fantastiske udsigter, så sørg for at have kameraet parat.

Eftersom Svínoy er forholdsvis flad, så venter der jer en
nem vandretur i dag, som starter i bygden i Svínoy, og
fortsætter ud til pynten Dragin, hvor englænderne havde
en udkigspost under 2. verdenskrig. Undervejs vil jeres
guide også vise jer fuglefangersædet på Dragin.

Svínoy byder på et rigt fugleliv, og nogle af de fuglearter,
I kan forvente at se eller høre er småspove, europæisk
gylden hjejle, arktisk kjove, arktisk terne, edderfugle,
engpiber, grågås og adskillige mågearter. På klipperne
kan I spotte mallemukker, søpapegøjer og europæiske
topskarve.

Vandretur: Let til middel 2-5 km i ujævnt terræn. Ca. 4
timer.



Besøg fyrtårnet på Mykines
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Overnatning: Hotel eller B&B på Nordøerne

Dag 3 - Søndag: Vandretur
på den sydligste ø,
Suðuroy (på egen hånd)
Dagen starter med en køretur til Tórshavn, hvor I skal
med færge til Suðuroy om formiddagen.

Efter check-in på overnatningsstedet på Suðuroyer der
mulighed for en gåtur på egen hånd til bygden Froðba,
hvor man blandt andet kan se basaltsøjler langs vejen.
Det er også muligt at se basaltklippeformationer ved
havet, hvis man går mod Kúlugjógv. Søjlerne er et
specielt geologisk levn fra den millioner af år gamle
vulkanske aktivitet, som Færøerne er skabt af.

Man kan derudover også tage til Frobiarnípa ved at følge
grusvejen op ad bjerget i Froðba. Her findes bygninger
fra krigen, og man kan nyde en fantastisk udsigt. Har man
mere tid, er det også anbefalingsværdigt at besøge
bygden Vágur, hvor udsigtspunktet Eggjarnar bestemt
også er et besøg værd.

Overnatning: Hotel eller B&B på Suðuroy

Dag 4 - Mandag:
Vandretur til Hvannhagi
på Suðuroy
I dag venter en ny tur med jeres guide. Denne gang til
Hvannhagis, som er et af de mest unikke og smukke
steder på Suðuroy.

Jeres guide møder jer for enden af den øverste vej i
Tvøroyri og tager jer med på en vandretur herfra. I vil
komme til at gå langs bjergsiden ad en gammel sti, som vil
føre jer til Suðuroys østside, som har endnu en utroligt
smuk udsigt til øerne Lítla og Stóra Dímun.

Hvis man vælger at gå ned til indsøen i Hvannhagi, skal
man gå ad en stejl og smal sti, men det er op til jer, hvor
meget I ønsker.

I sejler retur til Tórshavn sidst på dagen.

Vandretur: Middel til tung 6 km i ujævnt terræn. Ca. 4
timer.

Overnatning: Hotel eller B&B i Tórshavn



Bydelen Tinganes i Tórshavn
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Dag 5 - Tirsdag: Vandretur
til Færøernes centrum
Dagens vandretur begynder i Kaldbaksfjørður, hvor man
kan se åen Tíggjará, som løber ud i havet.

Efter I har parkeret lejebilen, mødes I med jeres guide og
går langs åen og 346 m op ad fjeldet til Færøernes
centrum. Her mødes I af endnu en eminent udsigt,
hvorefter I fortsætter til de to store indsøer Stóravatn og
Brúnavatn.

Til sidst går turen til Kaldbak, som er en gammel
vikingebygd.

Vandretur: Middel til tung 2-5 km i ujævnt terræn. Ca.
4-5 timer.

Overnatning: Hotel eller B&B i Tórshavn

Dag 6 - Onsdag: Fugleøen
Mykines
Efter morgenmaden skal I afsted til den fantastiske ø
Mykines, som ofte kaldes "Fugleparadiset" på grund af
dens storslåede og rige fugleliv.

I vil blive hentet i Tórshavn i bus af jeres guide, og jeres

tur starter med en vidunderlig sejltur i den friske havluft
langs de majestætiske bjergvægge. I vil bl.a. opleve
søpapegøjen, den charmerende fugl med det farverige
næb og den imponerende fugl Sulen, som kun yngler på
holmen.

På Mykines vil I først og fremmest gå med guiden til
udkigsposterne, men I har også mulighed for at udforske
øen på egen hånd.

Vandretur: Middel til tung i ujævnt terræn. Ca. 5 timer
på øen.

Overnatning: Hotel eller B&B i Tórshavn

Dag 7 - Torsdag: Dag på
egen hånd
I har hele dagen i dag på egen hånd. Vi har dog nogle
anbefalinger til, hvad I kan få tiden til at gå med.

Hvad med at gå på opdagelse i Tórshavns charmerende
gamle bydel med områderne Tinganes, Reyn og Undir
Ryggi? Her kan I opleve de små gader og fine huse med
græstage. Læg også gerne vejen forbi den hyggelige
lystbådehavn Vágsbotn og Kaffi húsið, hvor en god kop
kaffe kan nydes sammen med udsigten til bådene i alle
regnbuens farver.



Hyggelige Tórshavn
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I Tórshavn finder du også forskellige restauranter og
cafeer, hvor du kan spise fremragende mad - nyd lokalt
kød og fisk, f.eks. den lækre færøske laks.

Hvis I ikke har fået nok af smukke vandreture, kan I tage
en tur ad den gamle bygdesti frem og tilbage til
Kirkjubøur, hvor I bl.a. kan besøge et af verdens ældste
hjem, Roykstovan, der er ca. 900 år gammelt, samt se
ruinerne af Sankt Magnus Katedral og Ólavskirken fra år
1111. På turen kan I også nyde den storslåede udsigt
over øerne Sandoy, Hestur, Koltur og Vágar.

I har også mulighed for at tilkøbe en af følgende
aktiviteter for at få endnu mere ud af jeres ophold.

Mulighed for tilkøb: Udflugt til Vestmannabjergene
Kom med på en fascinerende to timers bådtur til
Vestmannabjergene, hvor I sejler mellem klipperne i de
smalle sund og ind i grotterne. Efter bådturen er der
frokost, og herefter besøger I Saga Museum, hvor I kan
se 17 voksfigurer, der skildrer Færøernes historie.

Mulighed for tilkøb: Hook & Cook
Tag på fisketur fra Vestmanna. Her kan du højst
sandsynligt fange torsk, kuller eller sej. Kaptajnen vil
filetere din fisk, og så vil kokken på en lokal restaurant
tilberede den, så du kan nyde en lækker fiskeret, som du
selv har fanget, til frokost. Turen varer 3-4 timer.

Overnatning: Hotel eller B&B i Tórshavn

Dag 8 - Fredag: Hjemrejse
I dag tager I afsked med magiske Færøerne. Efter I har
afleveret jeres bil i Vágar Lufthavn, flyver I med Atlantic
Airways hjem til Danmark.



Priser og afgange
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Rejseperiode Juni - august  - B&B: Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
16.498,00 DKK

Enkeltværelse
24.898,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
18.498,00 DKK

Enkeltværelse
28.198,00 DKK

Der er mulighed for at tilkøbe de nævnte udflugter. Priser på disse er på forespørgsel.



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly København - Færøerne t/r, inkl. afgifter (også
muligt fra Aalborg og Billund)

8dages billeje, inkl. fri km og kaskoforsikring (med
7.000 kr. i selvrisiko - kan nedsættes til 1.000 kr. for
120 kr. pr. dag)

7nætter på hotel/B&B, inkl. morgenmad

Lørdag: Svinoy med guide

Mandag: Vandretur til Hvannhagi og resten af
Suðuroy med guide

Tirsdag: Vandretur til Færøernes centrum med
guide

Onsdag: Færgetur til Mykines med guide + bus og
frokost

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Benzinforbrug

Transportudgifter ved tunneller og færger mellem
øerne

Forplejning medmindre andet er oplyst

Dag 7: Udflugt til Vestmannabjergene (kan
tilkøbes)

Dag 7: Hook & Cook (kan tilkøbes)

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/faeroerne/vandring-pa-faeroerne-med-guide-60945?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroerne/vandring-pa-faeroerne-med-guide-60945%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

