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På denne kjør-selv-ferien får dere friheten til å oppleve
Færøyene i eget tempo. Vi har satt opp et ruteforslag der dere
får se noe av det beste Færøyene har å by på.
Det er uten tvil den fantastiske naturen man kommer til
Færøyene for. Besøk blant annet Vestmanna Fuglefjell og den
lille bygda Gjógv med sin dramatiske plassering på en
klippekant. Vi anbefaler også at dere kjører til Nordøyene og
Kunoy for å se enda mer av det flotte landskapet Færøyene byr
på.
Besøk nydelige kirker, og de koselige isolerte byene underveis
på deres reise, og få påfyll av den rike kulturen og historien. Dere
kan altså forvente litt av alt på denne turen.

Opplev Færøyenes natur i deres eget tempo

Seil mellom klipper og grotter i Vestmanna Fuglefjell

Besøk bygda Gjógv, med sin spektakulære
beliggenhet på en klippekant

Se etter alle sauene og se lundefugler

Utforsk det tradisjonelle livet på sagaøya Sandoy

Opplev det moderne Færøyene i Tórshavns gallerier
og restauranter

https://www.benns.no/europa/faeroyene


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Færøyene
I dag starter dette spennende eventyret på Færøyene og
etter ankomst med Atlantic Airways på flyplassen i
Tórshavn, henter dere leiebilen.

I dag skal dere oppleve den flotte øya Vágoy, og dere står
fritt til å velge hvor dere vil kjøre. Vi foreslår et besøk i
den lille, sjarmerende byen Gásadalur, hvor dere har
mulighet til å følge den markerte turstien og nyte den
imponerende utsikten over Tindhólmur. Dere må heller
ikke gå ikke glipp av de imponerende fossene som renner
ut i havet fra de to største innsjøene på Færøyene.

Overnatting: Hotell/B&B på Vágoy

Dag 2: Vágoy - Vestmanna
Fuglefjell - Eysturoy
I dag går turen mot nord til øya Eysturoy. På veien
foreslår vi at dere drar på en av de nedenstående
utfluktene til Vestmanna Fuglefjell.

Mulighet for tilleggskjøp: Utflukt til Vestmanna
Fuglefjell
Bli med på en fascinerende to timers båttur til
Vestmanna Fuglefjell, hvor dere seiler mellom klippene i
smale sund og inn i grottene. Etter båtturen er det tid for
lunsj, og etterpå besøker dere Saga Museum, hvor dere
kan se 17 voksfigurer, som skildrer Færøyenes historie.

Senere fortsetter dere på egenhånd til byen Tjørnuvik,
som er omgitt av bratte fjell. Herfra kan dere se de
imponerende klippeformasjonene "Kæmpen og
Kællingen", som er ikoniske syn før Færøyene.

Dere fortsetter videre mot byen Eiði. På vei hit kjører



Det er et rikt fugleliv på Færøyene
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dere langs den såkalte panoramaruten, hvor det venter
flere naturopplevelser, blant annet utsikten til
Færøyenes høyeste fjell, Slættaratindur, på 882 m.

Overnatting: Hotell/B&B på Eysturoy

Dag 3: Opplev Gjógv
Dere har en full dag på egenhånd, hvor vi anbefaler å
bygge bygda Gjógv, som er kjent for sin unike naturhavn.

Den lille byen består av sjarmerende, fargerike hus, som
ligger på kanten av en kløft på den nordlige spissen av
øya Eysturoy. Det er et helt spesielt syn, og hvis dere går
langs kløften, kan dere være heldige å se lundefugler som
lever i klippeområdet. På enden av kløften, ved det åpne
havet, kan dere sitte på Kronprinsesse Marys benk - en
liten benk med storslått utsikt (som ble innviet av den
danske kronprinsessen i 2005).

Dere kan også få en storslått utsikt, hvis dere går opp
fjellsiden, hvor dere vil se bygda og de flotte
naturrammene rundt.

Overnatting: Hotell/B&B på Eysturoy

Dag 4: Eysturoy -
Nordøyene
I dag går turen videre til Nordøyene, og enda en flott
kjøretur venter på dere. Utover landskapene, kjører dere
også gjennom en 6,3 km lang tunnel, som forbinder
byene Leirvik (på Eysturoy) og Klaksvik (på Borðoy).
Tunnelen er dekorert med flott lyskunst lagd av den
færøyske kunstneren Tróndur Patursson.

Fra Klaksvik er det mange muligheter til å utforske de
andre Nordøyene, som alle byr på dramatisk landskap.
Dere kan blant annet besøke Færøyenes nordligste by,
Viðareiði, på øya Viðoy. Nyt en kopp kaffe eller en deilig
bakevare i den lokale restauranten.

Overnatting: Hotell/B&B på Nordøyene

Dag 5: Nordøyene - Kunoy
- Tórshavn
I dag går turen mot sør, da dere skal til Færøyenes
hovedstad, Tórshavn, hvor dere skal bo. Men før dere
kommer så langt, skal dere oppleve litt mer på de grønne
øyene.

Vi anbefaler å kjøre til øya Kunoy om formiddagen.
Herfra får man en flott utsikt til den ubebodde naboøya



Imponerende Vestmanna
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Kalsoy. Høyt oppe på Kunoy ligger, i følge et gammelt
sagn, en planke fra Noas Ark, hvor det i følge sagnet,
vokser muslinger og konkylier. Ingen har dog noensinne
funnet planken, når de har lett etter den.

Dere kan også i dag utforske Færøyenes nest største by,
Klaksvik. Besøk den imponerende Christianskirken fra
1993, men som er bygget i gammel, nordisk stil. Bruk
også tid på å gå litt rundt i den hyggelige byen, som byr på
et spennende utvalg av kafeer og små butikker.

Når dere er tilbake på Eysturoy foreslår vi å kjøre mot
bygda Tofter for å kjøre til Tórshavn, gjennom den nye
undersjøiske tunnel.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 6: Sandoy
I dag anbefales det å ta turen til den grønne øya Sandoy,
som også kalles for Saga-øya. Den kan dere komme til
med bil og ferge (i slutten av 2023 åpner en ny
undersjøisk tunnel).

I motsetning til mange andre øyer som dere har sett
hittil, er Sandoy ganske så flatt. Til gjengjeld er øya rik på
historie og tradisjonell livsstil, som kan oppleves i de små
landsbyene.

Besøk bygda Dalur, som ligger i vakre omgivelser med en

liten steinstrand. Glem heller ikke Húsavik, hvor dere kan
se ruiner fra 1300-tallet, som forteller historien om
byens strenge, rike kvinne "Húsfrúgvin í Húsavík".

På Sandoy kan dere også se en temmelig spesiell stein,
nemlig "Strikkesteinen". Det er en 6 meter høy stein, som
er kledd i mønster og figurer, som forteller om den
færøyske kulturen, floraen og faunaen.

Mulighet for tilleggskjøp: Bygdevandring i Sandur
Vil dere ha en guide som kan fortelle om historien og
tradisjonene på Sandoy, kan dere kjøpe denne
bygdevandringen med guide.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 7: Opplev Tórshavn
Etter en god frokost på hotellet i Tórshavn anbefales det
at dere tar hel dag til å utforske denne sjarmerende
hovedstaden og det nærliggende området.

Nyt dagen i Tórshavn på egenhånd, men ikke glem å
besøke byen Kirkjubøur, som er Færøernes historiske og
kulturelle sentrum. Her ligger den pittoreske
Kongsgården, hvor den nåværende kongsbonden er 17.
generasjon i rekken. Se den uferdige Sankt Magnus
Katedral samt den lille Olavskirken fra middelalderen.

Tórshavn



Risin og Kellingin får dessverre aldri trukket Færøyene nærmere Island
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Som Færøyenes hovedstad, ligger Tórshavn på østkysten
av hovedøya Streymoy. Byen går helt tilbake til
800-tallet da norske vikinger, som ville vekk fra det
hardføre styret til Harald Hårfagre, valgte å bosette seg
her og etablere sitt eget ting. På Tinganes, hvor tinget
først ble etablert, finner man i dag det Færøyske tinget.
Noe som er spesielt med Tórshavn er at byen ikke har
vært gjennom noen større bybranner, som gjør at man
kan finne en rekke hus som har sin historie fra 1500- og
1600-tallet. Byens havn er en travel en, og er preget av
fiskeindustrien så vel som cruise- og fergetrafikk. Byen er
preget av en variert arkitektur, og har et rikt kulturliv.

Overnatting: Hotell/B&B på Vágoy

Dag 8: Hjemreise til Norge
I dag er det tid til å si farvel til Færøyenes vakre, grønne
landskap.

Dere avleverer leiebilen på flyplassen, og reiser tilbake til
Norge med Atlantic Ariways.



Priser og avganger
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Reiseperiode Hele året  - Pris per person - fra kr.

Hotel - Delt dobbeltrom
19 298,00 NOK

B&B - Delt dobbeltrom
15 998,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly fra Oslo/Bergen t/r inkl. skatter og avgifter

8dagers billeie, inkl. ubegrenset km og
kaskoforsikring (med 7.000kr i selvrisiko - kan settes
ned til 1000kr for 120kr per dag)

7netter på hotell/B&B inkl. frokost

Reise- og avbestillingsforsikring

Bensinforbruk

Transportutgifter ved tunneller og ferger mellom
øyene

Måltider med mindre noe annet er opplyst

Dag 2: Utflukt til Vestmanna Fuglefjell (kan
tilleggskjøpes)

Dag 6: Bygdevandring i Sandur (kan tilleggskjøpes)

Dag 7: Guidet sykkeltur eller byvandring i
Tórshavn (kan tilleggskjøpes)

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/faeroyene/klassisk-bilferie-pa-faeroyene-85015?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroyene/klassisk-bilferie-pa-faeroyene-85015%3E

