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11.298,-
Fra-pris pr. person i kr.
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På denne kør selv ferie får I friheden til at opleve Færøerne i
jeres eget tempo. Vi har forslået en rute, der gør, at I vil se alle
de største højdepunkter på Færøerne.
Det er uden tvivl den fantastiske natur, som man kommer til
Færøerne for, og den venter i hvert et sving på denne rejse.
Besøg bl.a. Vestmannabjergene og lille bygd Gjógv med sin
dramatiske placering på en klippekant. Vi anbefaler også, at I
kører til Nordøerne og Kunoy for at se endnu mere af Færøernes
grønne landskab og rige dyreliv med særligt mange fugle og får.
Stop ved smukke kirker og isolerede byer undervejs for også at
opleve Færøernes rige kultur og historie. Der venter med andre
ord lidt af det hele på denne tur.

Oplev Færøernes natur i jeres eget tempo

Sejl mellem klipper og grotter i Vestmannabjergene

Besøg bygden Gjógv med den spektakulære
beliggenhed på en klippekant

Kig efter Færøernes mange får og søspapegøjer

Udforsk det traditionelle liv på saga-øen Sandoy

Oplev det moderne Færøerne i Tórshavns gallerier
og restauranter



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Færøerne
I ankommer med Atlantic Airways til Færøerne og henter
jeres lejebil i lufthavnen.

På ankomstdagen skal I opleve øen Vágoy på egen hånd.
Vi foreslår et besøg i den lille by Gásadalur, hvor I kan
vandre ad en markeret natursti med en storsleåt udsigt
til den lille, ubeboede ø Tindhólmur ud fra kysten. I må
endelig heller ikke gå ikke glip af det smukke vandfald,
som løber ned i havet.

Overnatning: Hotel/B&B på Vágoy

Dag 2: Vágoy -
Vestmannabjergene -
Eysturoy
I dag går turen mod nord til øen Eysturoy. På vejen
foreslår vi, at I tager på nedenstående udflugt til
Vestmannabjergene.

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.

Herfeter fortsætter I på egen hånd til byen Tjørnuvík,
der er omgivet af stejle fjelde. Herfra ses de imponerende
klippeformationer "Kæmpen" og "Kællingen", som er
ikoniske syn på Færøerne.



Smuk natur på Færøerne
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I fortsætter videre mod byen Eiði. På vejen hertil kører I
ad den såkaldte panoramarute, hvor der venter flere
store naturoplevelser, bl.a. udsigt til Færøernes højeste
bjerg, Slættaratindur, på 882 m.

Overnatning: Hotel/B&B på Eysturoy

Dag 3: Oplev Gjógv
I har en fuld dag på egen hånd, hvor vi anbefaler at
besøge bygden Gjógv, som er kendt for sin unikke
naturhavn.

Den lille by består af charmernede, farverige huse, som
ligger på kanten af en kløft på den nordlige spids af øen
Eysturoy. Det er et helt særligt syn, og hvis I går langs
kløften, kan I være heldige at se søpapegøjer, som lever i
klipperne. For enden af kløften, ved det åbne hav, kan I
sætte jer på Kronprinsesse Marys bænk - en lille bænk
med en storslået udsigt (som blev indviet af den danske
kronprinsesse i 2005).

I kan også få en storsået udsigt, hvis I går op ad
bjergsiden, hvor der er et fint vue over bygden og de
flotte naturrammer.

Overnatning: Hotel/B&B på Eysturoy

Dag 4: Eysturoy -
Nordøerne
I dag går turen videre til Nordøerne, og endnu en flot
køretur venter. Udover landskaberne kommer I også
igennem en 6,3 km lang tunnel, der forbinder byerne
Leirvík (på Eysturoy) og Klaksvik (på Borðoy). Tunnellen
er dekoreret med flot lyskunst lavet af den færøske
kunstner Tróndur Patursson.

Fra Klaksvík er der mange muligheder for at udforske de
andre Nordøer, som hver især byder på dramatiske
landskaber. Vi kan bl.a. anbefale at besøge Færøernes
nordligste by, Viðareiði, på øen Viðoy. Nyd en kop kaffe
eller en bid brød i den lokale restaurant.

Overnatning: Hotel/B&B på Nordøerne

Dag 5: Nordøerne - Kunoy
- Tórshavn
I dag går turen mod syd, da I skal til Færøernes
hovedstad, Tórshavn, og sove i aften. Men før I når så
langt, venter flere oplevelser på de grønne øer.

Vi anbefaler at køre til øen Kunoy om formiddagen.
Herfra har man en flot udsigt til den ubeboede naboø
Kalsoy. Højt oppe på Kunoy ligger ifølge et gammelt sagl



Smukke Gjógv
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en planke fra selveste Noas ark, hvorpå der ifølge
fortællingen vokser muslinger og konkylier. Ingen har
dog nogensinde fundet planken, når de har ledt efter den.

I kan også udforske Færøernes næststørste by, Klaksvík,
i dag. Besøg bl.a. den imponerende Christianskirken, der
er fra 1993, men bygget i gammel, nordisk stil. Brug også
tid på blot at gå rundt i den hyggelige by, der byder på et
spændende udvalg af caféer og små butikker.

Når I er tilbage på Eysturoy foreslår vi at køre mod
bygden Tofter for at køre til Tórshavn gennem den nye
undersøiske tunnel.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 6: Oplev Sandoy
I dag anbefaler vi at besøge den smukke, grønne ø
Sandoy, som også kaldes Saga-øen. Den kan nås med bil
og færge (i slut 2023 åbner en ny undersøisk tunnel).

Modsat de mange andre øer, I har set hidtil, er Sandoy
overvejende flad. Til gengæld er øen rig på historie og
traditionel færøsk livsstil, som kan opleves i de små
landsbyer.

Besøg bygden Dalur, som ligger i smukke omgivelser med
en lille stenstrand. Glem heller ikke Húsavik, hvor I kan
se ruiner fra 1300-tallet, der fortæller historien om

byens strenge, rige kvinde "Húsfrúgvin í Húsavík".

På Sandoy kan I også se en temmelig speciel sten, nemlig
den såkaldte "Strikkesten". Det er en 6 m høj sten, som er
beklædt med strikkede klæder med mønstre og figurer,
der fortæller om den færøske kultur, flora og fauna.

Mulighed for tilkøb: Bygdevandring i Sandur
Vil I have en guide, der kan fortælle jer om historien og
traditionerne her på Sandoy, kan I tilkøbe denne guidede
bygdevandring.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 7: Oplev Tórshavn
Den sidste fulde dag anbefaler vi at bruge i Tórshavn,
Færøernes "storby". Der bor omkring 14.000 mennesker
i hovedstaden, så den beskedne størrelse gør det nemt at
udforske byen til fods. Tórshavn har dog masser at byde
på, hvad angår både historie, kultur, shopping og
gastronomi.

Vil I dykke ned i øernes historie, kan I besøge
Nationalmuseet, der giver indblik i alt fra øernes
vulkanske oprindelse til fund fra Vikingetiden til det rige
fugleliv, der stadig findes på Færøerne. Tæt på musseets
udstillingshal finder I friluftsmuseet Hoyvíksgarður, hvor
I kan se en gammel, færøsk bondegård.



Kirke på Kalsoy, Nordøerne
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Det moderne liv på Færøerne finder I i byens butikker i
gågaden, på gallerier, spillesteder, spændende
restauranter og hyggelige caféer.

I kan også besøge den nærliggende by Kirkjubøur, som
før i tiden var Færøernes historiske og kulturelle
centrum. Her ligger bl.a. Kongsgården, som har huset den
samme familie af kongsbønder siden 1500-tallet. I kan
også den ufærdige Sankt Magnus Katedral og den lille
Olavskirke fra middelalderen.

Mulighed for tilkøb: Guidet cykletur i Tórshavn /
Byvandring i Tórshavn
Hvis I ønsker en introduktion til byen fra en lokal med
masser af viden om Færøerne, kan I tilkøbe en guidet
cykel- eller gåtur i Tórshavn.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 8: Hjemrejse til
Danmark
I dag er det tid til at sige farvel til Færøernes smukke,
grønne landskab.

I afleverer lejebilen i lufthavnen og rejser tilbage mod
Danmark med Atlantic Airways.



Priser og afgange
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Rejseperiode Hele året  - B&B: Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
11.298,00 DKK

Rejseperiode Hele året  - HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
13.598,00 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

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Benzinforbrug

Transportudgifter ved tunneller og færger mellem
øerne

Forplejning medmindre andet er oplyst

Dag 2: Udflugt til Vestmannabjergene (kan
tilkøbes)

Dag 6: Bygdevandring i Sandur (kan tilkøbes)

Dag 7: Guidet cykletur eller byvandring i Tórshavn
(kan tilkøbes)

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/faeroerne/den-klassiske-kor-selv-ferie-pa-faeroerne-7168?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroerne/den-klassiske-kor-selv-ferie-pa-faeroerne-7168%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

