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På denne grupperejse vil I med lokal guide, som snakker dansk,
opleve de fantastiske færøske øer. Her er alt planlagt, så I bare
skal nyde de flotte omgivelser og den spændende kultur, der
venter.
I har base på enten hotel eller B&B i hovedstaden Tórshavn,
hvorfra I tager på udflugter rundt til de smukkeste øer. I vil bl.a.
få skønne naturoplevelser på sagaøen Sandoy og den lille ø
Nólsoy med de mange får, samt Vestmannabjergene og
Nordøerne, som byder på helt specielle landskaber.
Turen dækker mange forskellige afkroge af øerne, og der følger
spændende historier om modige lokale og smukke udsigter med
på alle dagsturene. Der er flere dage også frihed til selv at vælge,
hvad dagen skal bruges på.

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

Færøernes nordligste bygd, Gjógv

Oplev sagaøen, Sandoy

Sejltur til Vestmannabjergene

Torshavns gamle bydel, Tinganess & Reyn

Imponerende klippeformationer i havet

Færøernes "Gyldne Cirkel"



Dagsprogram

da
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Dag 1 - Torsdag: Afrejse
fra Danmark
I ankommer til Færøerne med Atlantic Airways og bliver
hentet i lufthavnen og kørt til jeres valgte
overnatningssted i Tórshavn.

I kan vælge mellem at bo på hotel eller et mere simpelt
Bed & Breakfast (B&B) med delte faciliteter. Se mere
under Priser.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 2 - Fredag: Nordøerne
Turens første udflugt starter med, at I tager en færge fra
Klaksvík til øen Kalsoy. På Kalsoy besøger I bygden
Mikladalur, hvor skulpturen Sælkvinden står ved havet.

Næste stop i dag er Trøllanes, som er blevet
verdenskendt efter den blev brugt som location i James
Bond-filmen No Time to Die. Herefter fortsætter I til den
næststørste by på Færøerne, Klaksvík, som ligger på øen
Borðoy og er en vigtig fiskeby.

Til sidst når I øen Eysturoy, hvor I vil besøge en
fårebonde og garnbutikken Navia, inden I kører igennem
den nye undersøiske tunnel til Tórshavn.

Mulighed for tilkøb: Udflugt til fyret i Kallin
Hvis I vil krydre dagens program med en vandretur, kan I
tilkøbe en tur, som vil være, mens resten af gruppen
besøger Trøllanes. Vandreturen er middel til hård i
ujævnt terræn. BEMÆRK: Hvis du tilkøber vandreturen,
har du ikke tid til at besøge smedjen på Trøllanes.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn



Gjógv - smukt placeret i naturen
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Dag 3 - Lørdag: På egen
hånd i Tórshavn
Dagen er på egen hånd i Tórshavn, så I kan bruge den,
som I ønsker. I kan selv gå rundt og udforske den
charmerende, lille hovedstads gallerier, butikker og
restauranter. Eller I kan tilkøbe en af nedenstående
udflugter med guide.

Mulighed for tilkøb: Fugleøen Mykines
Hvis du vælger denne dagstur vil du først tage på en
fantastisk sejltur langs bjergvæggene, som har et rigt
fugleliv. For eksempel kan man være heldig at se både
søpapegøjer og suler. Bus, guide, færge, entre, frokost og
drikkevarer er inkluderet i prisen. Hvis denne tur er
noget for dig, skal den bookes samtidig med booking af
resten af turen, da den er meget populær.

Mulighed for tilkøb: Byvandring i Tórshavn
Gå med en lokal guide gennem den gamle bydel Tinganes
og Reyn, som er karakteristisk og charmerende med sine
små gyder og huse med græstag. Guiden vil på turen
fortælle historier om fortidens Tórshavn og dens folk.
Byvandringen tager én time.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 4 - Søndag: Sagaøen
Sandoy og Kirkjubøur
I dag går turen fra Tórshavn til Gamlarætt færgehavn, og
herfra sejler I til Sandoy - forbi de smukke øer Hestur og
Koltur. Sandoy giver med sine mange sagn og uspolerede
natur et unikt indblik i traditionel færøsk livsstil.

Jeres guide vil løbende fortælle om spændende sagaer
samt tage jer med til en lokal kirke, smukke
udsigtspunkter og bygder.

Inden I vender tilbage til Tórshavn, stopper I i Kirkjubøur,
som er et vigtigt historisk sted med tydeligt præg af
middelalderen. Her findes også en Kongsgård, hvor
kongsbonden i dag er 17. generation i rækken.
Derudover vil I se Sankt Magnus Katedral og Olavskirken
fra middelalderen.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 5 - Mandag: Dag på
egen hånd
I dag kan I vælge at blive i Tórshavn, eller I kan tilkøbe en
af følgende udflugter for at komme endnu mere rundt på
Færøerne.



En kirke i Kalsoy på Nordøerne
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Mulighed for tilkøb: Udflugt til Vágar
Turen starter i bygden Bø, hvor man kan nyde en skøn
udsigt over klippeøen Tindhólmur og
Drangarnir-klipperne. Herefter går turen videre til
Gásadalur, hvor man blandt andet kan se det
billedskønne vandfald Múlafossur. Derudover
Sørvagsvatn, som er en sø der ligger over havets
overflade, samt den lokale kirke og krigsmuseet.

Mulighed for tilkøb: Bygdevandring på Nólsoy
Mød jeres guide, som vil give jer en rundvisning og vise
jer båden Diana Victoria, som den lokale mand Ro Ove i
1986 roede til Langelinie i København i for at kysse Den
Lille Havfrue. Bygdevandringen tager ca. 2 timer og skal
bookes samtidig med resten af turen.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 6 - Tirsdag: Den
Gyldne Cirkel (Saksun,
Tjørnuvík og Gjógv)
Endnu en heldagstur venter i Færøernes smukke
landskaber. Denne gang til det, der lidt populært kaldes
"Færøernes Gyldne Cirkel", som er bygderne Saksun,
Tjørnuvík og Gjógv.

Første stop i dag er den smukke bygd Saksun, der ligger i

bunden af en fjord og siges at være et af de flotteste
steder på jorden. Herfra går turen til Tjørnuvik, som er en
bygd med en utrolig udsigt over klipperne, der i
folkemunde kaldes Kæmpen og Kællingen. I stopper også
ved vandfaldet Fossá, hvor man har mulighed for at tage
billeder.

Så når turen til Slættaratindur, som med sine 882 meter
er det højeste bjerg på Færøerne. Slutteligt stopper I i
Gjógv, hvor I har mulighed for at udforske naturhavnen
af samme navn.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 7 - Onsdag: Udflugt til
Vestmannabjergene og
Kvívík
I kører fra Tórshavn til Vestmanna, hvor I står på en båd
og tager på en fascinerende sejltur på to timer til
Vestmannabjergene. Her sejler man både forbi
imponerende klippeformationer og ind i grotter, så her er
rig mulighed for, at man tager en masse billeder i dag.

På tilbagevejen til Tórshavn stopper I i bygden Kvívík,
hvor der under en udgravning er fundet to langhuse fra
vikingetiden. Her kan man altså komme helt tæt på
vikingernes levevis og hverdag.



Kalsoy på Nordøerne
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Vi stopper flere gange på fjeldvejen til Tórshavn på vejen
tilbage, så man kan tage billeder.

Overnatning: Hotel/B&B i Tórshavn

Dag 8 - Torsdag: Afrejse til
Danmark
Der er transport fra overnatningsstedet i Tórshavn til
lufthavnen. Hjemrejse med Atlantic Airways.



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

Delt dobbeltværelse
15.698,00 DKK

Enkeltværelse
17.198,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Hotel)

Delt dobbeltværelse
17.998,00 DKK

Enkeltværelse
20.998,00 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)

Lufthavnstransfer t/r

7nætter på hotel/B&B i Tórshavn, inkl. morgenmad

Fredag: Udflugt til Nordøerne

Søndag: Udflugt til Sandoy og Kirkjubøur

Tirsdag: Udflugt til Saksun, Tjørnuvík og Gjógv

Onsdag: Udflugt til Vestmannabjergene

Dansktalende guide på alle udflugter

Transport på alle udflugter

Frokost og drikkevarer på alle udflugter

Afgift til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Forplejning medmindre andet er oplyst

Fredag: Udflugt til fyret Kallin (kan tilkøbes)

Lørdag: Udflugt til Mykines (kan tilkøbes)

Lørdag: Byvandring i Tórshavn (kan tilkøbes)

Mandag: Udflugt til Vágar (kan tilkøbes)

Mandag: Bygdevandring på Nólsoy (kan tilkøbes)

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/faeroerne/faeroerne-pa-kryds-og-tvaers-7181?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroerne/faeroerne-pa-kryds-og-tvaers-7181%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

